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1 Bevezetés, az értekezés célja 

A klímaváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása, aminek hosszú távon igen komoly 
következményei lehetnek, például különböző fajok kipusztulása, a gleccserek olvadása, a 
tengerszint emelkedése, stb. [IPCC, 2007] ezért kiemelten fontos lenne, hogy a folyamatot 
igyekezzünk megállítani, de legalább lelassítani.  

Az éghajlatváltozásnak az épített környezetünk egyszerre aktív és passzív részese, hiszen 
jelentős energiafelhasználása – s így az üvegházhatású gázok kibocsátása – által részben okozója 
a globális felmelegedésnek, ugyanakkor el kell viselnie a klímaváltozás széleskörű hatásait. Az 
épületállomány tekintetében tehát kiemelt feladatunk, hogy a meglévő épületek felújítása mind a 
levegőbe juttatott károsanyag kibocsátások csökkentésével, mind pedig az épületek 
alkalmazkodó képességének a növelésével valósuljon meg. E két feladatot egyesíti a 
klímastratégia fogalma. 

1.1 A témaválasztás indoklása 

Az épített környezet hatása a klímaváltozásra 

Az ipari forradalom óta az emberiség növekedő fosszilis tüzelőanyag-felhasználása és az egyre 
fokozódó mezőgazdasági termelés jelentősen növeli az összes, hosszú tartózkodási idejű 
üvegházhatású gáz kibocsátását. Az épületállomány az összes energiafelhasználás mintegy 
40%-áért felelős, megelőzve az iparhoz és közlekedéshez kötődő energiafelhasználást, ezáltal 
jelentősen hozzájárul a globális üvegházhatású gázok kibocsátásához. 

Ezt felismerve az Európai Tanács 2007 tavaszán határozatba foglalta, hogy az Unió 2020-ra 
vállalja az üvegházhatást okozó gázok legalább 20%-os kibocsátás csökkentését (az 1990-es 
szinthez képest viszonyítva), továbbá hogy a megújuló energiaforrások részarányát 20%-ra 
növeli, illetve az energiahatékonyságot 20%-kal javítja. A „20-20-20” kezdeményezés az elmúlt 
időszakban jelentős uniós prioritássá emelkedett, s a 2010-ben elfogadott új tízéves 
gazdaságpolitikai stratégia – az Európa 2020 – öt kiemelt célkitűzése közé is bekerült. 

Klímaváltozás hatása az épített környezetre 

Sajnálatos módon manapság még kevés szakirodalomi forrás, kutatási jelentés áll a 
rendelkezésünkre a klímaváltozás épített környezetre gyakorolt hatásáról és a lehetséges 
alkalmazkodási lehetőségeiről. Az utóbbi évtizedben számos kötet jelent meg a klímaváltozásról, 
annak folyamatáról és a lehetséges kibocsátás-csökkentési alternatívákról, azonban a hatásokra 
és az alkalmazkodás szükségességére kevesebb figyelem irányult, s ezen belül az épített 
környezet az egyik legelhanyagoltabb kérdés. Márpedig az épületeinket 80-100 évre tervezzük, 
így azok az élettartamuk alatt mindenképpen szembesülnek majd a már jelentősen megváltozott 
klimatikus viszonyokkal. 

Az IPCC Negyedik Értékelő Jelentésében érinti a természetes környezet és az emberi élet – 
klímaváltozás következtében kialakuló – érzékenységét, alkalmazkodó képességét és 
sérülékenységét, illetve a lehetséges hatásokat. Egy rövid fejezetben taglalja, hogy a települések 
sérülékenysége három tényezőre bontható: gazdasági szektor, infrastruktúra (épületek) 
és a lakosság egészsége [IPCC, 2007].  

Ezt felismerve készült el hazánkban a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, mely – többek 
között – az épített környezetre vonatkozóan is tartalmaz stratégiai megfontolásokat [@NÉS, 
2008], [Medgyasszay et al, 2007]. 

A 2012-es IPCC jelentés már értékeli a klímaváltozás szerepét az éghajlati szélsőségek 
intenzitásának és gyakoriságának változásában, valamint hangsúlyozza a kockázatkezelési és 
alkalmazkodási stratégiák szerepét, amellyel a sérülékeny közösségek csökkenthetik a 
klímaváltozással szembeni kitettségüket [IPCC, 2012]. Ennek mintájára elkészült a hazai 
viszonyokat elemző értékelés is [Lakatos et al, 2012]. 
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Klímastratégia: a klímaváltozásra adott válasz 

A klímaváltozás elleni küzdelemben az épített környezetünk alakítása kiemelt kérdés, mert az 
épületek jelentős energiafogyasztása és hosszú élettartama miatt, döntéseink jelentős hatással 
bírnak akár évszázadokig. Ezért a klímaváltozásra történő felkészülés magában foglalja az 
épített környezet alakítását is, annak mindhárom szintjén: a településfejlesztés, az 
épülettervezés és az épületszerkezeti- és épületenergetikai szabványok, irányelvek 
tekintetében.  

Célunk, hogy az emberi tevékenységek miatt légkörbe jutó üvegházhatású gázok 
mennyiségének csökkentésével (mitigáció) megállítsuk, vagy legalább mérsékeljük az 
éghajlati változásokat, illetve a megváltozott éghajlati viszonyokhoz, a szélsőséges meteorológiai 
eseményekhez való aktív alkalmazkodással (adaptáció) csökkentsük a károk kialakulását és 
segítsük a hatékony kármentést. E két tényezőt egyaránt tartalmazó új fogalom a 
klímastratégia, mely széles területet ölel fel a vízgazdálkodástól és a mezőgazdaságtól kezdve, 
az energiagazdálkodáson, az épületszerkezeti tervezésen vagy akár az útburkolati 
technológiákon és az egészségügyön át, a humán szféráig. 

A klímastratégia mitigációs szegmensét szem előtt tartva azt kell vizsgálnunk, hogy miként 
tudjuk mind a meglévő, mind az újonnan létesülő épületeink károsanyag kibocsátását 
csökkenteni, azok teljes élettartama folyamán, az építéstől a használaton át egészen a bontásig. 

Az alkalmazkodás jegyében pedig a település-, illetve az épülettervezés során alkalmazott, 
jelenleg érvényes szabványok, irányelvek felülvizsgálata válik szükségessé, a megváltozott 
klimatikus viszonyok tükrében, annak érdekében, hogy az épített környezet több évtizedes 
távlatban, s a már megváltozott klímakörülmények között is teljesíteni tudja a vele szemben 
támasztott követelményeket. 

Ha azonban az épületeink válasza a klímaváltozásra még több energiafelhasználással jár, s ezzel 
tovább növeli az üvegház hatású gázok kibocsátását, fennáll a veszélye egy öngerjesztő folyamat 
kialakulásának: például ha a fokozódó nyári felmelegedésre válaszként mesterséges hűtést 
alkalmazunk, a fokozódó elektromos energiaigénye miatt növekszik az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása. Ennek következtében pedig, a jelentősebb üvegházhatás miatt, tovább 
fokozódik a globális felmelegedés. 

Panelos lakóépület-állomány 

A hazai meglévő lakásállomány kb. 4,383 millió lakás [KSH, 2012]. Ezen épületállomány 
lecseréléséhez – a gazdasági válság előtti átlagos éves új lakásépítési ütemmel, azaz kb. 30ezer 
lakás/évvel számolva is – közel 150 évre lenne szükségünk, de 2008 után az új lakásépítés 
üteme az elmúlt években drasztikusan visszaesett [NÉeS, 2015], [KSH, 2014], ezért a meglévő 
épületeink felújítása egyre hangsúlyosabb feladatunkká vált. Mindemellett környezetvédelmi 
okokból is kérdéses a meglévő épületek bontásával járó lakásépítés, a beépített energiatartalom 
és nyersanyag elvesztegetése, valamint a hulladékkeletkezés miatt. 

Épületállományunk jelentős részét képviselik a – jellemzően típustervek alapján épült – panelos 
lakóépületeink. Hazánkban a házgyári hálózatban 1965-től összesen mintegy 510.000 lakás 
épült, s a lakosság körülbelül 13,8%-a él ilyen típusú lakásokban [Birghoffer et al, 1994]. A 
panelos épületek energiatakarékosságot célzó felújítása – a közelmúlt állami támogatásainak 
köszönhetően – az elmúlt évtizedben felgyorsult, s az épületek közel 20%-a már utólagos 
homlokzati hőszigeteléssel ellátott és az ablakok cseréje az épületek 20-50%-ban részben vagy 
egészben megvalósult [NÉeS, 2015], [Energiaklub, 2011]. Azonban emellett a nagymértékű 
felújítási aktivitás mellett is az épületállomány jelentős része még eredeti állapotban van. 

A panelos épületállomány „központosított energiaellátása”, azaz a távhő ellátás következtében 
az épületek energiatudatos felújítása esetén az energia-megtakarítás egy helyre, az erőműre 
koncentrálódik, s ez jó lehetőséget kínál a megújuló energiaforrások használatához. 

Mindezen okok folytán, klímastratégiai vizsgálatomhoz a – meglévő épületállományunk egyik 
jelentős szegmensét képviselő – panelos épületeket választottam. 
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1.2 Kutatás céljai, lehatárolása 

Kutatásom átfogó céljai, hogy a panelos épületek energiatudatos felújítási lehetőségeit 
tanulmányozva, megbecsüljem az épületállomány felújítása során elérhető károsanyag-
kibocsátás csökkentési potenciált, valamint meghatározzam azokat a szempontokat, amelyek 
befolyásolják a panelos épületek éghajlati sérülékenységét és annak – az épületenergetikai 
felújítás során bekövetkező – esetleges változását. 

Kutatásom részletes céljai: 

• a mitigációs és adaptációs számítások alapjául szolgáló hazai panelos lakóépület-
állomány épülettípusainak meghatározása; 

• az épületállomány felújítása során elérhető károsanyag-kibocsátás csökkentési 
potenciál számítása; 

• az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentési számításai során, a különböző bemenő 
paraméterek hatásának elemzése; 

• azon tényezők meghatározása, amelyek segítségével az épületszerkezetek 
egyszerűsített, energetikai szemléletű életciklus elemzése alapján becsülni lehet a 
mindenre jelentős szempontra kiterjedő elemzés eredményét, az építésre, a felújításra, a 
karbantartásra, valamint a bontásra vonatkozólag; 

• döntéstámogató módszer kidolgozása, melyben egyszerű lépések segítségével 
közelítően megállapítható panelos épületek, lakótelepek, illetve az egész ország panelos 
épületállományának relatív sérülékenysége a három legfontosabb éghajlati tényező: a 
szél, a csapadék- és a hőmérséklet-változásának tekintetében; 

• eredeti állapotban lévő panelos lakóépületek éghajlat-sérülékenységi vizsgálatához 
szükséges műszaki tényezők meghatározása; 

• a panelos épületek energetikai felújításának eredményeként bekövetkező éghajlati-
érzékenység változásának vizsgálata. 

A dolgozatban azt a kérdést, hogy a klímaváltozás az antropogén üvegházhatású gázok 
kibocsátása eredményként alakul(t)-e ki, valamint, hogy a fennálló szélsőséges időjárási 
események a változó éghajlat következményei-e, nem vizsgáltam. 

A panelos épületek felújítását illetően csupán az energetikai célú felújítással foglalkozom, a 
dolgozatom nem terjed ki a komplex rehabilitációra. A felújítási szcenáriók vizsgálata során nem 
foglalkoztam a lakások belső építészeti kérdéseivel és azok átalakítási lehetőségeivel, részleges 
bontásával, ill. átépítésével. Nem foglalkoztam továbbá a panelos épületek erkölcsi avulásával, 
valamint az egyéb iparosított technológiával épült épületekkel sem. 

Mivel a hazai panelos lakóépület állomány jelentős része Budapesten található [Panelkalauz, 
1996], ezért kutatásomat a fővárosi lakótelepek vizsgálatával végeztem, illetve az 
épületállományra kivetíthetőségét egy jellegzetes lakótelep, a Kelenföldi lakótelep példáján 
illusztrálom. 

1.3 A kutatás módszere és a disszertáció felépítése 

A kutatási témám összetettsége miatt a szakirodalmi összefoglalást nem egy különálló 
fejezetben ismertetem, hanem az egyes témákra vonatkozó összefoglaló az adott fejezetben 
szerepel. 

Elsőként áttekintettem a panelos építési mód jellegzetességeit, szerkezeti jellemzőit, jelenlegi 
állapotát és általánosan előforduló épületszerkezeti és épületgépészeti hibáit (2. fejezet). Majd 
az egész panelos épületállomány modellezése érdekében – a fellelhető statisztikai adatok, 
irodalmi források, valamint Budapest 29, nagyobb panelos lakótelepére kiterjedt felmérésem 
alapján – épülettípusokat határoztam meg, s felkutatott tervdokumentációk alapján 
számítottam a fontosabb tényezőit (3. fejezet). 
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A mitigációs lehetőségeket kutatva, életciklus-elemzési számítások segítségével modelleztem, 
hogy a meghatározott panelos épülettípusok eltérő felújítási szcenárióival – fennmaradó teljes 
élettartamot szem előtt tartva – hosszútávon milyen környezetterhelés-csökkentési lehetőségek 
állnak rendelkezésünkre. Az életciklus szakaszokhoz kapcsolódó környezetterhelés nagyságát és 
arányát vizsgáltam különböző épülettípusok esetén (4. fejezet). Az éghajlatváltozáson kívül más 
jelentős hatással bíró környezeti indikátorokat is figyelembe vettem: a nem megújuló kumulatív 
energiaigényt, az ózonréteg vékonyodását, a savasodást és az eutrofizációt. 

A klímapolitika másik aspektusát, az adaptációs képességet vizsgálva – elsősorban a 
szélsőséges időjárási események vizsgálatával – tanulmányoztam, hogy az épületállomány 
miként tud alkalmazkodni a megváltozott klimatikus viszonyokhoz, a szélviharokhoz, az 
özönvízszerű esőzésekhez, valamint a fokozódó nyári felmelegedéshez. Vizsgálati módszertant 
dolgoztam ki, s az egyes típusok vizsgálata nyomán meghatároztam a panelos épületállomány 
éghajlati sérülékenységét és annak – az épületenergetikai felújítás során bekövetkező – 
esetleges változását (5. fejezet). 
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2 A panelos építési mód 

A vizsgálathoz a meglévő épületállományunk egyik jelentős szegmensét képviselő panelos 
épületeket választottam, az épületek nagy száma és uniformitása miatt. A felmerülő szerkezeti és 
energetikai problémák továbbá szintén kiemelten fontossá teszik ezen épületek vizsgálatát. Jelen 
fejezetben áttekintem a panelos építési mód szerkezeti jellemzőit, jelenlegi állapotát és 
általánosan előforduló épületszerkezeti és épületgépészeti hibáit. 

2.1 A panelos építési mód jellemzői 

Az iparosított építési mód az általános lakáshiány csökkentése érdekében terjedt el Európa 
szerte. Ez Magyarországon eleinte nagyblokkos, majd öntött-falas, alagútzsalus, végül 
nagypanelos technológiát jelentett. A vasbeton nagypanelos építési mód ma ismert formáját 
elsősorban Franciaország, a skandináv országok és a Szovjetunió fejlesztései határozták meg. 
Hazánkban az első kísérleteket 1954-ben hajtották végre, majd az eredmények alapján 1961-63 
között valósultak meg az első panelüzemek Dunaújváros és Pécs, illetve később Debrecen 
területén, s a tapasztalatok alapján 1966-ban kezdődhetett meg a nagypanelos lakóépületek 
üzemi „termelése”. A hazai házgyári hálózat ezen üzemek tapasztalatai alapján alapvetően a 
szovjet mintát követte. Az első magyar házgyár, az I. sz. Budapesti Házgyári Kombinát 1965-
1991 között működött, kibocsátó képessége kb. 1.800-3.000 lakás/év volt [Birghoffer et al, 
1994]. Az ezt követő évtizedek során, a tíz házgyárból és hat panelüzemből, évente átlagosan 30-
35.000, összesen mintegy 508.000 lakás épült szerte az országban, de különösképpen a 
nagyvárosokban és annak peremein (lásd 1. Táblázat), s a lakosság körülbelül 13,8 %-a él ilyen 
típusú lakásokban [Birghoffer et al, 1994], [KSH, 2012]. Ezt az építési hatékonyságot a gyártás 
magas költségeinek ellenére az egységesítés, a típustervek elterjedése segítette elő. 

 
1. táblázat: A panelos technológiával épített lakások száma az építési idő és területi eloszlás alapján 

[Panelkalauz, 1996] 

Az ilyen típusú lakóépületeket típustervek alapján, általában egy, vagy több lépcsőházas, 
fogatolt, vagy középfolyosós elrendezésű, dilatált egységekből állították össze. A kor 
gazdaságossági követelményeit maximálisan figyelembe véve többnyire többszintes- (4 
emeletes), középmagas- (10 emeletes), illetve néhány esetben magas- (12-15 emeletes) pont-, 
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illetve sávházakat építettek. Általában elkülönült lakótelepen épültek, szinte kivétel nélkül úszó- 
vagy tömbtelkeken elhelyezve, az egyes épületekhez tartozó önálló (saját) telek nélkül. 

   
1. ábra: Kőbányai Lakótelep                     

[vaszati, 2014] 
2. ábra: Kelenföld                            

[saját fénykép] 
3. ábra: Káposztásmegyer 

[saját fénykép] 

2.2 Szerkezeti áttekintés 

Az előregyártott panelek monolit vasbeton fogadószintre (pince vagy földszint) kerültek, éleik 
mentén az acélbetétek összehegesztése, s helyszíni kibetonozása után térbeli rendszert alkotnak. 
A külső panelek többrétegű, hőszigetelt vasbeton szendvicspanelek, míg a belső fal, illetve födém 
elemek „homogén” vasbeton szerkezetűek. A helyszíni építkezés idejét lerövidítő térelemek (pl. 
loggia, fürdőszoba) nem a szerkezeti rendszer elemei, csupán annak kiegészítői [Gilyén, 1982]. 

A homlokzatképzést a külső falpanelek biztosították, s általában festett vagy kavicsolt felületűek. 
A belső padló burkolat kezdetben hagyományos, csaphornyos parketta, de ezt gyorsan 
felváltotta a födémpanelre közvetlenül ragasztott PVC burkolat mind a lakásokban, mind a 
lépcsőházban. A lakásokban található nyílászárók döntően fa szerkezetűek, ún. egyesített 
szárnyú kivitelben készültek. A fogadószinten legtöbbször fém tokszerkezetű, egyrétegű 
üvegezéssel ellátott nyílászárókat találunk. Az 1980-as évekig kizárólag lapostetővel készültek a 
panelos épületek, eleinte kéthéjú átszellőztetett, majd egyhéjú kivitelben [Birghoffer et al, 1994]. 

Az évek során az eredeti szovjet megoldások többszöri fejlesztésen mentek keresztül: 
növekedett a panelok – s ezzel a szobák – mérete, az anyagválasztásnak és a szerkezeti 
kialakításnak köszönhetően javult a hőszigetelő képesség és az épületek esztétikai megjelenése. 

2.3 Meglévő állapot és jellemző hibák 

Az épületek állagromlásához vezető műszaki okok lehetnek a környezeti-, ill. a használattal 
együtt járó hatások, a természetes elhasználódás, az épület tervezéséből, kivitelezéséből és a 
karbantartás elmaradásából eredő hibák, ill. az erkölcsi avulás. A felmerülő problémák lehetnek 
funkcionális-, tartószerkezeti-, épületszerkezeti- és anyaghasználati hiányosságok, 
épületgépészeti hibák, valamint használati és karbantartási hiányosságok. Jelen disszertációban 
elsősorban – a kutatásom céljainak megfelelően – a külső határoló szerkezetekhez kapcsolódó 
épületszerkezeti, valamint az energetikai minőséget befolyásoló épületgépészeti 
berendezésekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom. A vonatkozó szakirodalom [Birghoffer et 
al, 1994], [Gilyén, 1982] és személyes tapasztalataim alapján, a panelos építési mód külső 
határoló szerkezeteihez kapcsolódó legjellemzőbb épületszerkezeti hibái az alábbiak: 

• homlokzati panelek repedései; 
• nem megfelelő hőszigetelés; 
• az illesztések kialakítása, hézagtömítés; 
• tetőfedések, beázások; 
• nyílászáró szerkezetek nem megfelelő lég- és vízzárása. 

Az épületek energetikai minőségét meghatározzák továbbá a fűtési, illetve a szellőzési 
rendszerhez kötődő épületgépészeti hiányosságok. Mindezeket a kutatás tárgyának megfelelően 
a továbbiakban részletezem. 
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2.3.1.1 Homlokzati panelek repedései 

A panelépületeink, kívülről is jól látható szerkezeti hibái a homlokzati panelek repedései, melyek 
alapvetően az egyenlőtlen süllyedésből, a napsugárzás okozta hőtágulásból adódnak, vagy a 
panelillesztések kivitelezési hibáira, illetve esetlegesen rendkívüli hatásokra (pl. tűz) vezethetők 
vissza [Gilyén, 1982]. A tervezési hiba okozta egyenlőtlen süllyedések következtében 
nagyméretű repedések keletkeznek a panelekben, s az illesztéseknél egyaránt [Gilyén, 1982]. A 
nyári időszakban az épületek déli homlokzati paneljeinek külső felülete a napsugárzás hatására 
akár +70-80°C-ra is felmelegedhet, szemben az éjszaka kialakuló +10-15°C körüli értékkel. Eme 
nagy hőmérsékletingadozás következtében fennálló hőtágulás-összehúzódás okozta mozgások 
felvételét a csomópontok kialakításának és a két héj összeillesztő vasalásának kell biztosítania 
[Kékesi, 1977]. 

Gyakori meghibásodás, elsődlegesen a kéthéjú, átszellőzetett tetőfödémek esetében az attika 
széttolódása, melyet a hőszigetelés feletti tetőfödém – az épület többi részéhez viszonyított – 
nagyobb hőtágulása okoz. A panelos épületek hibáinak jelentős része a helyszíni szerelés 
következtében alakult ki: a homlokzati elemek nem megfelelő elhelyezése során a hézagok nem 
zárnak megfelelően, s így a csomópontba jutó nedvesség, valamint a helyszíni kibetonozás 
változó minősége miatt, hosszú távon állagvédelmi (korróziós), esetenként statikai problémákat 
okozva. 

2.3.1.2 Hőszigetelési problémák 

A homlokzatképzést a maghőszigetelt vasbeton szendvicspanelek biztosítják. Az alkalmazott 
hőszigetelés a korai időszakban az ásványgyapot volt, de ennek hátrányos tulajdonsága, hogy 
nedvesség hatására a hőszigetelő képessége csökken, illetve hogy laza szerkezetének 
köszönhetően roskadásra hajlamos. Ezért hamar felváltotta a polisztirol hab, ami viszont a panel 
gyártási technológiájának (hőkezelésének, a betonréteg súlya, rezgés) köszönhetően 
összetöredezett, szigetelési tulajdonsága jelentősen leromlott (egyes vizsgálatok szerint mintegy 
50%-os romlás tapasztalható [Csoknyai, 2004]). A szendvicspanelek külső kérgének a rögzítése 
is jelentős hőhíd-hatást rejt magában, bár a kezdeti betonperemes megoldást hamar felváltotta a 
korrózióálló acélbetétekkel történő függesztés. Ez az anyagok jelentősen eltérő hővezetési 
tényezője miatt pontszerű hőhidakat jelent az amúgy homogénnek tekintett felületen. 
Mindezeket figyelembe véve a panelok átlagos hőátbocsátási tényezője, az eredetileg a tervezés 
során számított 0,45-0,55 W/m2K értékkel szemben megközelítőleg 0,8-1,1 W/m2K. 

A panel elemek hőszigetelő képességének csökkenését tovább fokozza a panel illesztések 
kialakítása, ahol a hőszigetelés vagy megszakad, vagy jelentősen elvékonyodik (lásd 4. ábra), 
komoly hőhíd veszteségeket, illetve ennek következményeként nem ritkán penészesedési 
problémákat okozva. A panelok hőhidaktól mentes felülete viszonylag kicsi, az ún. csatlakozási 
hőhidak hossza pedig arányaiban nagy. Az összes hőveszteséget ezen hőhidak pedig jelentősen 
befolyásolják, tovább csökkentve az épület hőszigetelő képességét [Csoknyai, 2004]. 

 

 
4. ábra: A Budapesti 1. sz. Házgyári Kombinát általános panelkapcsolat kialakításának fejlődése (saját ábra 

[Birghoffer et al, 1994] alapján) 
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2.3.1.3 Hézagkialakítás 

Az előregyártott panelos szerkezetű épületek gyenge pontja az illesztések kialakítása, ezen belül 
is elsősorban a külső térelhatároló szerkezetek hézagtömítése. A panelkapcsolatok a tömítés 
módja alapján lehetnek zárt, illetve nyílt hézagúak (ld. 5. ábra). A zárt, vagy más néven tömített 
hézag esetében az elaszto-plasztikus tömítőanyag minősége határozza meg a víz és légzárás 
hatékonyságát. A nyílt rendszerben pedig az illesztés szerkezeti, formai kialakítása játszik 
szerepet a csapóeső elleni védelemben: a horonyba elhelyezett tömítő profil mögött kialakított 
dekompressziós hézagba bejutott nedvességet függőlegesen levezetik, majd a vízszintes 
csatlakozásoknál egy lágy műanyag lemez segítségével kivezetik a külső térbe. Mindkét 
rendszeren belül megkülönböztetünk egyfokozatú, illetve többfokozatú tömítéseket [Birghoffer 
et al, 1994]. 

  
5. ábra: A panelos lakóépületek hézagszerkezeti 

csoportosítása [Birghoffer et al, 1994] 
6. ábra: A BHK. IV. eredeti ablakbeépítési részlete 

[Birghoffer et al, 1994] 

Az első panelépületeink egyfokozatú zárt hézagkialakítással készültek, azonban a tömítő kitt (pl. 
Secomastic HP) a hazai éghajlat napsütéses óráinak magas száma miatt hamar elöregedett, s a 
fokozott karbantartási igény, illetve a rossz tapasztalatok alapján később áttértek a többfokozatú 
vagy nyílt hézag kialakításra. Ezen említett okok miatt kiemelt figyelmet kell fordítani, mind a 
megfelelő hézagtömítésre (annak hő- és vízszigetelésére), mind pedig a paneleket összekötő 
acélbetétek korrózió védelmére. 

2.3.1.4 Nyílászárók 

A nyílászáró szerkezetekkel kapcsolatban leggyakrabban beázási, működésbeli, valamint lég- és 
vízzárási hibák adódnak, illetve a hőszigetelő képességük is messze elmarad a ma elvárt 
értékektől. A lakások és általában a közös helyiségekben található ablakok kezdetben fa 
szerkezetű, ún. egyesített szárnyúak, kávás és betongerinces kialakítással (ld. 6. ábra) biturán 
habszalag és Pálmakitt tömítéssel, később helyszínen habosodó PUR hab és Siloplast kitt 
tömítéssel. Az nyílászárók az 1980-as évek elejétől hőszigetelő üvegezésű szerkezetek 
[Birghoffer et al, 1994]. A fogadószinten legtöbbször fém tokszerkezetű, egyrétegű üvegezéssel 
ellátott nyílászárókat találunk, igen rossz légzárási- és hőszigetelő képességgel. 

2.3.1.5 Épületgépészet: fűtés és szellőzés 

A panelos lakóépületeink közel 100%-ban távfűtéssel ellátottak [Várfalvi, Zöld, 1994]. A kezdeti 
időszakban kétcsöves fűtési rendszert építettek ki, de a helyi élőmunka igény csökkentése 
érdekében áttértek az egycsöves, átfolyós rendszerű hőellátásra. Ez azonban nem tette lehetővé 
a hőleadónkénti szabályozást, míg végül az 1970-es évektől épült panelházakban átkötő 
szakaszos egycsöves, s így szabályozható rendszert alkalmaztak [Csoknyai, 2013]. Az 
energiamegtakarítást gátolja, hogy a panellakásokban eredetileg nem készült egyedi 
hőmennyiségmérés, a lakók a lakásuk mérete alapján fizetik a számlát. Azonban napjainkra sok 
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esetben már költségosztókat helyeztek el a lakásokban ezzel is ösztönözve a tulajdonosokat az 
energiatakarékosságra. 

A belső terű helyiségek szellőzési rendszereit alapvetően 2 csoportra bonthatjuk, a négyszintes 
épületek esetében alkalmazott gravitációs, illetve a 10-15 szintes lakóépületek esetében 
jellemző mesterséges elszívásos rendszerre. Általában mellékcsatornás gyűjtőszellőzés valósult 
meg, de ez gravitációs üzemű rendszer esetében nyáron nem nyújtott megfelelő légcserét. A 
ventilátoros elszívás esetében gondot okoz, hogy a tetőn elhelyezett ventilátorokat, azok zaja 
miatt a felső szinti lakók kikapcsolják, vagy meghibásodás esetén a javítás elmaradt. Mindezek 
következtében a szellőztető rendszer nem kielégítően működik, ennek pedig komoly szerepe 
lehet a belső terek penészesedési problémáiban. 

A szellőző rendszerek hibája továbbá, hogy napjainkra tűzvédelmileg is elavultak, ld. később a 
4.4.4.2 fejezetben.  
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3 Panelos épületállomány tipológiája 

A fejezet célja, hogy megkeresse a jellemző panel típusokat, ezáltal megalkossa a hazai panelos 
lakóépületekre jellemző tipológiát, ami a környezeti hatásvizsgálat, valamint az épületállomány 
sérülékenységi számításának alapja lesz. Ezen felül szándékom, hogy a budapesti lakótelepek 
épülettípusok szerinti összetételét becsüljem. 

Annak érdekében, hogy egy bizonyos épületállományt átfogóan értékeljünk, akár 
környezetterhelési, akár éghajlati sérülékenység szempontjából, napjainkra több módszer 
terjedt el. Az egyik – alulról építkező – módszer, hogy statisztikai alapon jellemző 
referenciaépületeket választunk és ezek számításainak segítségével próbálunk ajánlásokat 
megfogalmazni az egész épületállományra [Loga et al, 2012], [Novikova, 2008], [NÉeS, 2015], 
[EU, 2012]. Egy másik lehetséges metódus, hogy jellemző építészeti és épületgépészeti 
rendszerekkel modellezett „technikailag lehetséges” épületek véletlenszerűen generált 
mintáján végezünk elemzéseket [Szalay, 2008], [Szalay, Zöld, 2014]. Az előbbi inkább 
helyzetfelmérésre, utóbbi pedig paraméterelemzésre alkalmazható. 

Mivel a panelos technológiával épült lakóépületeink típustervek alapján épültek, ezért ezen 
épületállomány esetében a referenciaépületek, vagy más néven épülettípusok számításai 
célszerűek. A referenciaépület az EU 244/2012 rendelete alapján „az az elméleti vagy valós 
referenciaépület, amely a tagállamra jellemző épületgeometriát és épületrendszereket, a külső 
térelhatárolók és épületrendszerek jellemző energiahatékonyságát, a jellemző funkcionalitást és 
a jellemző költségstruktúrát reprezentálja, és amely az éghajlati viszonyok és a földrajzi 
elhelyezkedés szempontjából is reprezentatív” [EU, 2012]. A rendelet két módszert is ajánl a 
referenciaépületek meghatározására: az adott épületkategória legtipikusabb épületét jellemző 
valós mintaépület kiválasztása, illetve egy olyan „virtuális épület” összeállításával, amely 
tartalmazza az általánosan használt anyagokat és épületgépészeti rendszereket [EU, 2012]. Az 
esetleges épület alkategóriákra bontása során pedig a következőket javasolja figyelembe venni: 
kor, méret, éghajlati viszonyok, tájolás, térelhatároló- és teherhordó szerkezetek. 

Ezen meglévő definíció ellenére sincs azonban jelenleg szabványos módszer a referencia 
épületek megalkotására [Corgnati et al, 2013]. Ezen felül az épülettípusok megalkotásának 
másik jelentős akadálya statisztikai adatok hiánya. 

3.1 Szakirodalmi áttekintés 

A meglévő épületállomány kategorizálása többször is megjelenik vonatkozó nemzetközi 
szakirodalomban: Theodoridoua szerint a görög lakóépületek tipizálásának alapja az épületek 
kora, melyet népszámlálási adatok segítségével határoztak meg, az épület kora pedig további 
információra enged következtetni a felhasznált építőanyagokról és szerkezeti kialakításokról 
stb. [Theodoridoua et al, 2011]. 

Más európai országokban lefolytatott kutatások során az épület kora mellett annak mérete (pl. 
családi ház vagy társasház) is jelentős szerepet kapott pl. [Ballarini, Cirrad, 2009], [Tommerup, 
Svendsen, 2006]. Balaras az eltérő klimatikus zónákat is figyelembe vette a hellén lakóépület 
állomány kategorizálása során, s ezzel a módszerrel összesen 24 eltérő kategóriát hozott létre 
[Balaras et al, 2007]. 

A TABULA, illetve annak folytatásaként az EPISCOPE európai projekt célja, hogy országos, 
illetve európai kivetítésre is lehetőséget nyújtson, ezért a meghatározott épülettípusokhoz 
statisztikai adatok rendelése is szükségessé vált, illetve az energiafogyasztási adatok 
összehasonlíthatósága érdekében egy közös számítási módszertant dolgoztak ki [Loga et al, 
2012]. A harmonizált tipizálás három legfontosabb paramétere: a helyszín (elsősorban éghajlati 
viszonylatban), az építési idő, illetve az épület mérete. Az elemzés során a számított épületeket 
az elérhető adatok alapján az alábbi osztályokba sorolták: valódi épület, átlagos épülethez 
hasonló valódi épület, szintetizált átlagos épület, illetve tipikus épület (becsléseken és 
tapasztalatokon alapuló egyszerűsített adatokkal). A hazai lakóépület tipológia megalkotásában 
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részt vettem, az elérhető statisztikai adatok alapján összesen 15 épülettípust hoztunk létre, 
melyben két iparosított technológiájú épülettípust találunk [Csoknyai et al, 2014]. A típusok 
meghatározása után energetikai számításokkal becsültük az elérhető megtakarítást a jelenlegi 
szabályozásnak megfelelő, ill. azt meghaladó felújítással és a közel nulla energiafelhasználású új 
épületekre is tettünk javaslatokat. A kutatás során a feladatom volt az épülettípusok 
épületszerkezeti és építészeti jellemzőinek meghatározása és energetikai számítások elvégzése. 

Hazánkban Aleksandra Novikova felállított egy elméleti megközelítésen alapuló magyarországi 
lakóépület állomány tipológiát az épületek mérete, kora és építési technológiája alapján. 
Alapvetően 5 épülettípust határozott meg azok építési ideje alapján, ezt elsősorban az 
energetikai szabványok megjelenéséhez igazítva. Az épülettípusai között egy „1945-1992 között 
épült iparosított társasházat” is találunk [Novikova, 2008]. A meghatározott típusokból 
reprezentatív mintaépületeket generált, melyekhez gépészeti (fűtés és használati melegvíz) 
rendszereket is társított. 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia háttérkutatása során a hazai CO2 kibocsátás csökkentési 
potenciál becsléséhez három nagy épületcsoportot hoztak létre: családi házak, hagyományos 
technológiával épült társasházak, illetve panelos lakóépületek. Ezen fő típusokat – a 
rendelkezésre álló statisztika alapján [Várfalvi, Zöld, 1994] – további energetikai alosztályokba 
sorolták és 1-1 reprezentatív mintaépület számításainak segítségével kalkulálták a 
felújításukkor elérhető energia megtakarítást [Medgyasszay et al, 2007]. A CO2-kibocsátási 
számításoknál figyelembe vették a fűtés, a hűtés, illetve a közlekedés hatását is. Ezen kutatásban 
a feladatom volt a panelos épületekre vonatkozó számítások elvégzése. 

A Negajoule 2020 kutatási projekt ugyanezt a három fő épülettípust határozta meg, majd 
további alcsoportokra bontotta az épületek határoló szerkezeteinek és a fűtési rendszernek 
megfelelően [Energiaklub, 2011]. A 2010-es év folyamán 2000 háztartás körében országos, 
kétlépcsős mintavétel alapján reprezentatív adatfelvételt végeztek annak érdekében, hogy 
alaposabb tudást szerezzenek a hazai lakóépületek energiafogyasztásáról. A kutatás kitért az 
eddig megvalósult energiahatékonysági korszerűsítésekre is. 

A hazai tervezett Nemzeti Épületenergetikai Stratégia célja a hazai épületállomány 
energetikai minőségének a vizsgálata, ezért a tipológia felállítását az elérhető statisztikai adatok 
határozták meg. Az épülettípusok felállítása után modellépületeket hoztak létre, melyek tükrözik 
az adott épület típus statisztikailag ismert, átlagos tulajdonságait, illetve az adott korra és 
tipológiai peremfeltételekre jellemző műszaki paramétereket. Az épületmodellek felépítésének 
alapja a ZBR, illetve a KEOP pályázatok adatbázisa, illetve a VÁTI által gyűjtött tanúsítások, 
helyszíni felmérésekkel kiegészítve. A meglévő épületállomány modellezésére összesen 15 
épülettípust határoztak meg alapvetően az épület lakásszáma, az építési technológia és az építés 
ideje alapján elkülönítve [NÉeS, 2015]. Ezen stratégiában a panelos épületeinket 2 csoportra 
bontották építési idő alapján: 1979 előtt, illetve 1980 után épült lakóépületekre.  

sorszám épülettípus építési idő 
épületek 

száma 
(db) 

lakások 
száma 

(db) 

összes alap-
terület (m2) 

primerenergia-
felhasználás 
(kWh/m2/a) 

13. típus 
társasház 10 vagy 
több lakással 

-1979 11 502 324 617 27 484 575 218 

14. típus 
társasház 10 vagy 
több lakással 

1980-1989 9 635 225 830 18 066 400 200 

2. táblázat: A panelos lakóépület típusok jellemző statisztikai adatai [NÉeS, 2015] 

A kifejezetten panelos épületekre vonatkozó lakóépület tipológia ez idáig csupán Csoknyai 
Tamás doktori értekezésében jelent meg. A szerző, a panelos épületek hőveszteség 
komponenseinek meghatározása érdekében, az ország panelos lakóépület állományából 
reprezentatív mintát véve, 7 alaptípust határozott meg. A kiválasztás elsősorban az épületek 
lehűlő felületének és fűtött térfogatának aránya, a szintszám és az építési időszaktól függő 
hőtechnikai jellemzők alapján történt [Csoknyai, 2004]. A vizsgálat célja, hogy számítsa az 
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épületek teljes hőveszteségének a megoszlását a határoló szerkezetek, a hőhidakra eső 
transzmisszió, valamint a szellőzési veszteségek között (ld. 3. táblázat). 

 
3. táblázat: A paneltípusok veszteség komponenseinek aránya [Csoknyai, 2004] 

3.2 Tipológia alkotás módszertana 

A részletes, mind a mitigációs számításokra, mind pedig az adaptáció-kutatásra alkalmas 
tipológia létrehozásához számos forrást felkutattam: a fellelhető országos statiszták, a 
szakirodalom, tervdokumentációk, illetve Budapest 29 nagyobb lakótelepére kiterjedő részletes 
térinformatikai vizsgálatom alapján, iteratív módszer segítségével összeállítottam a hazai 
panelos lakóépület állomány épülettípusait. 

 
7. ábra: A tipológia alkotás módszertana 

A meghatározott épülettípusok a legtipikusabb épületekre jellemző valós mintaépületek. Az 
adaptációs és mitigációs számítások szempontjából az épülettípusok releváns tényezőinek 
meghatározása szintén iterációs folyamat eredményeként alakult ki (ld. 8. ábra). A mitigációs 
számításokhoz szükséges adatok bővebb ismertetését lásd később a 4.1.2.5 fejezetben, az 
adaptációs számításokhoz szükséges épületjellemzők meghatározását lásd az 5.2.1, az 5.3.1, 
illetve az 5.4.1 fejezetben. 

                                                
8. ábra: Az épülettipológia releváns tényezőinek meghatározása 
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Ezen vizsgálataim eredményeként a panelos lakóépületeket jellemező legfontosabb tényezők: 

• épületgeometria: 
o alaprajzi kialakítás; 
o szintszám (épületmagasság); 

• épületek építési ideje; 
• épületszerkezeti jellemzők: 

o tetőkialakítás: forma és szerkezeti kialakítás (magastető esetén annak 
beépítettsége); 

o panel típusa: hőhidasságának fokozata és a panelillesztések kialakítása; 
o ablakszerkezet; 
o belső térelhatároló szerkezetek, burkolatok; 

• épületgépészeti jellemzők: 
o fűtési rendszer. 

Az alaprajzi elrendezést, a szintszámot és a tetőformát a rendelkezésemre álló 
tervdokumentációk és típustervek alapján határoztam meg. Az épületek építési ideje – az 
alaprajzok, házgyárak típusterveivel történő összevetése után – a statisztikákból és a rendelke-
zésre álló tervdokumentációk alapján meghatározható. Az egyéb épületszerkezeti jellemzők: a 
panel típusa (ti. hőhidasságának fokozata) és a panelillesztések kialakítása, az ablakszerkezet, 
illetve a fűtési rendszer a vonatkozó szakirodalom segítségével, a jellemző építési időszak 
alapján határoztam meg [Birghoffer et al,1994],[Csermely,2005],[Csoknyai, 2013]. 

3.3 Panelépületekre vonatkozó statisztikák 

A Központi Statisztikai Hivatal kiadványa a KSH korábbi felméréseit, valamint a 2001-es 
népszámlálás eredményeit dolgozza fel. A mintavétel során az ország településeit régiónként 8 
nagyság szerinti, s ezeken belül 4 fejlettségi kategóriába sorolták. Végül az épületeket, azok 
mérete és a városon belüli elhelyezkedése alapján 8 eltérő kategóriába sorolták, s mindegyiket 
további 6 csoportba osztályozták az építési idejük alapján (ld. 4. táblázat) [KSH, 2005].  

 
4. táblázat: A lakásállomány épülettípusainak megoszlása építési év szerint, 2003 [KSH, 2005], 

bekarikázva a vélhetően iparosított technológiával épült épületeket 

Az Épületfenntartási K+F Alapítvány 2006. év folyamán készített egy beszámolót, melyben 
házgyáranként összefoglalja, hogy melyik lakótelepen hány lakás épült [Bíró, 2006] Ezen 
tanulmány hiányossága azonban, hogy a legfejlettebb generációjú panelos épületeket nem 
tartalmazza, mivel azok pontos elhelyezkedéséről nem álltak a rendelkezésükre adatok. Másik 
hiányossága, hogy a lakótelepek lehatárolását nem definiálja. 

A hazai házgyári technológiával épült lakások számára vonatkozóan többféle forrásból 
adatokhoz juthatunk pl. [Birghoffer et al, 1994], [Panelkalauz, 1996], [Csermely, 2005]. Ezek 
elsősorban megyék és a főváros szerint csoportosítva adják meg az ott épült lakások számát. 
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Sajnálatos módon a budapesti lakótelepekben található lakások száma tekintetében eltérő 
statisztikákat találtam [Preisich 1998], [Iván, 1996], mely véleményem szerint esetenként a 
lakótelepek lehatárolásának eltérő értelmezésével magyarázható. Ezen adatok a lakótelepeket 
vizsgálják, s az építési idő alapján adják meg a lakások számát. Az építési idő alapján ugyan 
következtethetünk az építési technológiára, de egy lakótelepen egy adott időszakban nem 
csupán panelos, hanem egyéb iparosított technológiájú épületek is épültek, így ezen adatokat 
óvatosan kell kezelnünk. 

Komoly problémának találtam, a szakirodalom kutatás során, hogy az „iparosított”, illetve a 
„panelos” kifejezéseket szinonimaként használják, holott az „iparosított” kifejezés egy 
gyűjtőfogalom, mely a panelos technológián felül tartalmazza pl. az alagút-, ill. a csúszózsalus, 
valamint a blokkos épületeket is. 

A Panelkalauz c. kiadvány a budapesti házgyárak épület-tervcsaládjainak alakulását 
ismerteti lakásszámra lebontva, de sajnálatos módon csupán 1966 és 1985 közötti időszakra ad 
meg épülettípusra lebontott adatokat (ld. 9.1. Mellékletben). Ugyanezen kiadvány tanúsága 
szerint azonban még ezen időszak után is (1986-1992 között) épültek panellakások a 
fővárosban, mégpedig az összes lakás 14,9%-a [Panelkalauz, 1996]. Ráadásul Budapesten e 
házgyárakon kívül a győri, a kecskeméti, illetve szegedi házgyár elemeiből is találunk 
lakóépületeket [Bíró, 2006] így ezért sem nyújt megfelelő adatokat a budapesti kutatás számára. 

Összességében tehát, széleskörű hazai szakirodalom kutatásom során nem találtam egzakt 
adatot arra vonatkozóan, hogy egyes panelos épülettípusokból hány darab és hol épült az 
országban, illetve Budapesten. 

3.4 Budapesti lakótelepek vizsgálata 

Miután a lakótelepi lakások több mint egyharmada Budapesten épült [Birghoffer et al, 1994], 
[Csermely, 2005], [Panelkalauz, 1996], ezért a főváros lakótelepeit választottam a részletes 
mintaterületi vizsgálatomhoz. Célom volt az egyes épülettípusok darabszámának 
meghatározásával, a budapesti nagyobb lakótelepeken található lakások számának számítása. 

A lakótelepek lehatárolása több esetben nehézkes, hiszen esetenként közvetlenül egymás mellett 
épültek, így nehéz megmondani, hogy pontosan hol van a határ közöttük (pl. XIII. Dráva utcai és 
Vizafogó lakótelep). Előfordult, hogy egy meglévő városi szövetbe építették a lakótelepet (pl. 
VIII. kerület) s ebben az esetben is nehéz pontosan lehatárolni azokat. Ezért a kutatásom 
kiindulásának alapja a Preisich Gábor tanulmányában található lakótelep helyszínrajzok 
[Preisich, 1998]. Azonban sajnos ez sem foglalja magába az összes budapesti lakótelepet, a 
hiányzókat szemrevételezéssel határoltam le. 

  
9. ábra: Budapesti lakótelepek 1000-nél több 

lakással [Preisich, 1998] 
10. ábra: Békásmegyer lakótelep V-IX. ütem 

[Preisich, 1998] 
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A vizsgálatom során az alábbi lakótelepeket tanulmányoztam:  

Sorsz. Lakótelep neve Kerület  Sorsz. Lakótelep neve Kerület 
1 Békásmegyer III.  16 Gloriett XVIII. 
2 Római III.  17 Szigony utca VIII. 
3 Kaszásdűlő III.  18 Kőbánya - Újhegy X. 
4 Óbuda III.  19 Rákoskeresztúr XVII. 
5 Gazdagrét XI.  20 Jerney XIV. 
6 Őrmező XI.  21 Gyakorló utca X. 
7 Kelenföld XI.  22 Füredi út XIV. 
8 Fehérvári út XI  23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 
9 Budafok: Rózsakert XXII.  24 Csángó - Tüzér u. XIII. 
10 Csepel: Városközpont XXI.  25 Béke tér XIII. 
11 Csepel: Csillagtelep XXI.  26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 
12 Pesterzsébet XX.  27 Újpalota XV. 
13 József Attila IX.  28 Újpest: városközpont IV. 
14 Kispest XIX.  29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 
15 Havanna XVIII.  

   

 
11. ábra: A budapesti nagyobb (>800 lakás)  panelos lakótelepek [saját ábra] 

Mivel kutatásom célja a panelos épületállomány vizsgálata, ezért az egyéb iparosított (pl. 
alagútzsalus, nagyblokkos stb.) épületeket nem vettem számításba a feltérképezéskor. Ezen 
egyéb iparosított épületek száma különösen a VIII. kerületi Szigony utcai, a IX. kerületi József 
Attila, valamint a pesterzsébeti lakótelep esetében jelentős.  

A budapesti 29 db nagyobb (több mint 800 lakást magába foglaló) panelos lakótelepek 
vizsgálatát helyszíni szemrevételezéssel, illetve az ingyenesen hozzáférhető térinformatikai 
eszköz (Google Earth és a Google Streetview programok) segítségével végeztem. A korábban 
készült panelos tipológiát [Csoknyai, 2004] alapul véve kezdtem a kutatást, majd az ott található 
épülettípusok számát – a kutatás során szerzett tapasztalataim függvényében – tovább 
bővítettem, elsősorban épületgeometriai megfontolások alapján (alaprajzi kialakítás, szintszám 
és tetőforma). 
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A panelos lakóépületek jellemzően egy szekciós pontházak vagy több szekciós sávházak 
formájában épültek, de ezen utóbbi típusok rendszerint eltérő szekciószámmal valósultak meg. 
Ezen okból kifolyólag nem az épületek számát, hanem az épületek dilatált egységeinek, azaz a 
szekcióinak számát határoztam meg a vizsgálat során. 

A lakótelepek térinformatikai vizsgálata alapján összesen 18 eltérő épülettípust 
különböztettem meg, ezek a következők (a használt épülettípus elnevezések a kutatás során 
beazonosított típustervek „fantázianevei” [TTI, 1976], amennyiben ez nem állt rendelkezésemre 
akkor az épület jellemzői alapján neveztem el őket (*-gal jelölve), a fogatok száma pedig az egy 
szinten található lakások számát jelenti): 

• 15 lakószintes: 
o pontház, 7 fogatú: P100; 

• 10-11 lakószintes: 
o 1301: sávház, 3, ill. 4 fogatú szekciókkal, magastetős, többszekciós 
o 3FOG-hőhidas*: sávház, 3 fogatú, többszekciós, hőhidas panelszerkezettel 

(„keskeny sáv”): 
o 3FOG*: sávház, 3 fogatú, többszekciós („keskeny sáv”);  
o Ky-u ill. Ky-k: sávház, 4 fogatú, többszekciós, külső folyosóval („keskeny sáv”); 
o 6FOG*: sávház, 6 fogatú, többszekciós, belső lépcsőházzal, („kövérház”); 
o A10: pontház, 10 fogatú ház, belső folyosós, eltolt alaprajzú, alsó szinten árkádos 

(„lábas ház”); 
o KB-512 (Győri Hgy. 8/73, Budapesti Hgy. T310): sávház, 4 fogatú, többszekciós, 

eltolt alaprajzú; 
o Kf-10: pontház, 6 fogatú, egy-, ill. többszekciós, „H” alaprajzú, belső lépcsőházzal, 

(„füles ház”); 
o Debreceni HGY. C3: pontház, 8 fogatú, egy-, ill. többszekciós „H” alaprajzú, belső 

lépcsőházzal, („füles ház”); 
o K-I és K-II: pontház, 12, ill. 20 fogatú, belső folyosós, önálló lépcsőház tömbbel; 
o H-400: sávház, 3, ill. 4 fogatú szekciókkal, belső folyosós, variábilis; 

• 4-5 lakószintes: 
o 4M*: sávház, 3 fogatú, magastetős, egy-ill. többszekciós; 
o TB 51: sávház, 3 fogatú, többszekciós („keskeny sáv”); 
o Győr Hgy. 6/73: sávház, 4 fogatú, többszekciós „H” alaprajzú, belső lépcsőházzal 

(„füles ház”):  
o KB-512 4em*: sávház, 4 fogatú, többszekciós, eltolt alaprajzú; 
o H-0: sávház, 2 fogatú, többszekciós, ’H’ alaprajzú, variábilis; 

• 1-2 lakószintes: 
o 1M*: sorház, 1 fogatú, magastetős. 

A pontházak egy lépcsőházas épületek, melyeknek szélességi és hosszúsági méretei rendszerint 
hasonlóak. Ezzel szemben a sávházak több szekcióból állnak, általában szekciónként két 
lépcsőházzal. A széles sávházakkal szemben, a keskeny sávházak jellemzően tartalmaznak 
átszellőztethető lakásokat is. 

Az alábbi 5. táblázatban a budapesti nagyobb, azaz több mint 800 lakást magában foglaló 
lakótelepeket tüntettem fel, az ott található épülettípusok szekcióinak számával együtt. 

Összefoglalásképpen, a lakótelepek lehatárolása után, azokat alapos vizsgáltam és az 
beazonosítottam az épülettípusokat. Következő lépés volt az egyes épülettípusok szekció 
számának meghatározása, majd – a típustervek ismeretében – a lakások számának számítása. 

A számítás során az első lakószintet az általános emelettel azonos elrendezésűnek tételeztem fel, 
azaz azonos lakásszámmal számítottam, azonban amennyiben az első lakószint a földszint, ott 
rendszerint 1-2 lakással kevesebbet találunk, mint az emeleteken. 
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1 Békásmegyer III. 1 485 0 0 4 092 0 0 4 200 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 13 955 

2 Római III. 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 260 0 0 0 2 784 0 5 044 

3 Kaszásdűlő III. 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 30 2 840 

4 Óbuda III. 660 0 0 1 881 0 2 508 200 0 7 458 0 0 0 0 120 0 0 0 0 12 827 

28 Újpest: városközpont IV. 0 0 0 4 928 0 132 0 0 8 250 0 132 0 0 0 0 0 1 719 0 15 161 

29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 0 2 310 0 2 178 0 0 0 176 0 0 0 0 2 220 1 104 0 0 0 0 7 988 

17 Szigony utca VIII. 495 0 0 132 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199 

13 József Attila IX. 0 0 0 990 396 0 0 0 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 112 

18 Kőbánya - Újhegy X. 0 0 0 1 584 5 060 0 0 0 396 0 0 0 0 0 0 0 270 0 7 310 

21 Gyakorló utca X. 0 0 0 1 056 440 0 200 0 1 122 0 0 0 0 0 0 0 112 0 2 930 

5 Gazdagrét XI. 0 0 0 1 254 0 0 0 3 300 0 176 0 0 0 180 315 336 0 0 5 561 

6 Őrmező XI. 0 0 0 0 0 2 244 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 425 0 3 109 

7 Kelenföld XI. 495 0 1 188 3 762 0 1 650 1 200 176 198 0 0 0 0 0 0 0 324 0 8 993 

8 Fehérvári út XI 0 0 0 2 244 0 0 0 308 0 0 0 1 870 0 0 0 0 0 0 4 422 

25 Béke tér XIII. 0 0 0 0 792 0 0 0 1 188 0 0 0 0 0 0 40 0 0 2 020 

23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 0 0 0 0 2 640 198 0 176 1 518 0 0 0 765 0 0 0 0 0 5 297 

24 Csángó - Tüzér u. XIII. 0 0 0 924 176 264 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 764 

26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 0 0 0 594 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0 84 360 0 0 0 2 358 

22 Füredi út  XIV. 330 0 0 0 3 080 0 0 308 198 0 6 996 0 0 0 0 0 514 0 11 426 

20 Jerney XIV. 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 675 72 0 0 0 0 835 

27 Újpalota XV. 0 0 0 9 856 0 5 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 0 16 158 

19 Rákoskeresztúr XVII. 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 528 683 1 116 620 1 170 0 0 5 217 

15 Havanna XVIII. 0 0 0 3 366 0 0 0 0 2 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 940 

16 Gloriett XVIII. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 0 0 0 0 0 796 

14 Kispest XIX. 0 0 0 8 118 0 0 0 484 0 0 0 0 75 0 0 0 1 120 0 9 797 

12 Pesterzsébet XX. 0 0 0 0 792 0 0 792 0 0 0 660 0 0 0 80 360 0 2 684 

10 Csepel: városközpont XXI. 165 0 0 2 112 0 0 0 352 0 0 1 584 1 056 0 312 0 0 0 0 5 581 

11 Csepel: Csillagtlp. és Erdőalja XXI. 0 0 0 0 0 0 0 1 200 594 0 0 260 0 2 295 0 0 344 0 4 693 

9 Budafok: Rózsakert XXII. 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 1 340 0 0 0 1 428 

 
   2,1% 1,4% 0,7% 29,0% 8,2% 7,4% 5,9% 4,7% 16,4% 0,1% 5,1% 2,6% 3,8% 3,1% 1,5% 1,0% 7,0% 0,0% 100,0% 

5. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepein található lakások száma [saját gyűjtés]
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Sajnos a lakótelepek „felújítottsági fokát” illetően nem állnak rendelkezésre szabadon elérhető 
adatok, így kutatásom során becsültem a lakótelepek felújítottságának jelenlegi szintjét. A 
lakótelepeket a felújított épületszekcióik összes szekciószámhoz viszonyított arányában magas 
(az épületszekcióknak kb. 75-100%-a felújított), közepes, (kb. 50-75%), alacsony (kb. 25-50%), 
illetve nagyon alacsony (kb. 0-25%) felújítottsági fokú kategóriába soroltam: 

• nagyon alacsony: Békásmegyer, Római, Kaszásdűlő, Újpest városközpont, 
Káposztásmegyer, Szigony u., József Attila, Kárpát-Vizafogó, Váci-Gyöngyösi, Jerney, 
Pesterzsébet; 

• alacsony: Óbuda, Gyakorló u., Gazdagrét, Fehérvári út, Béke tér, Rákoskeresztúr, Gloriett, 
Kispest, Csepel: Csillagtelep és Erdőalja; 

• közepes: Kőbánya-újhegy, Kelenföld, Csángó-Tüzér, Újpalota, Havanna, Budafok: 
Rózsakert;  

• magas: Őrmező, Füredi út, Csepel-városközpont. 

3.5 Hazai panelos lakóépület állomány tipológiája 

A panelos lakóépület állomány tipológiáját az 3.2. fejezetben ismertetett módszertan alapján az 
épületek építési ideje, építészeti és műszaki jellemzői, illetve a budapesti mintaterület részletes 
vizsgálata alapján állítottam fel. 

A budapesti lakótelepek vizsgálata alapján 18 db épülettípust határoztam meg. Az 
épülettipológia összeállításához azon épületeket melyekben a lakásszám kevesebb, mint az 
összes lakásszám 1%-a vagy elhanyagoltam, vagy összevontam egy hasonló épülettípussal. Az 
egyszintes magastetős családi házakat („1M”) kevés számuk miatt elhanyagoltam. A hasonló 
építészeti elrendezés miatt a Debreceni házgyár „C3” típusú épületét a „KF-10”-es típushoz, míg 
a „KB-512 4em” típust pedig a „Győri Házgyár 6/73”-as típusába soroltam. A „H400” variábilis 
középfolyosós építészeti kialakítása hasonlatos a „K-I” és „K-II” típusokéhoz, így azokkal 
összevontam. Egyes épülettípusok azonban, bár nem jelentős számban épültek, nagymértékben 
eltérő szerkezeti tulajdonságaik alapján mégsem vonhatóak össze más típusokkal (pl. 3FOG 
hőhidas). Ennek eredményeként végül 14 lakóépület típust különbözettem meg (ld. 6. 
táblázat). 

A felhasznált építőanyagok és épületszerkezeti-, ill. épületgépészeti kialakítás alapján négy 
fontosabb időszakot különböztetünk meg: 1960-1967, 1967-1974, 1974-1982, illetve 1982-
1992 [Csoknyai, 2004].  Az általam meghatározott típusok jól reprezentálják ezen időszakokat. 
Mivel a panelos lakóépületeink közel 50%-a 1974 és 1982 között épült [Birghoffer et al, 1994], 
[Panelkalauz, 1996] ezért a meghatározott típusoknak is több mint fele ezen időszakot képviseli. 
Emellett meghatároztam egy mintaépületet az 1960-as évek elejéből, jelentős hőhíd 
veszteségekkel (’3FOG-hőhidas’) a korai panelos építés mintájaként, valamint két magastetős 
épületet (’1301’ ill. ’4M’ típus), melyek 1985-ben épültek a korábbiakhoz képest jobb energetikai 
jellemzőkkel. 

Hazánkban jellemzően az eredeti szovjet technológiát követő házgyárak épültek, egy azonban 
dán licensz alapján gyártotta a paneleket (Larsen-Nielsen) ennek megfelelően két épület típus e 
házgyárat képviseli (‘KF10’ és ’K-I’). 

A tipológia minden jellemző alaprajzi elrendezést (pl. H-alaprajzú ún. füles ház, többszekciós 
keskeny, ill. széles sávház), illetve szintszám variációt, azaz felület-térfogat arányt tartalmaz: 
négy típus 5 lakószintes, kilenc típus pedig 10-11 emeletes, középmagas épület, illetve egy darab 
15 lakószintes magas épület található a mátrixban. 

Végezetül, mint a kutatásom is bizonyította, minden kiválasztott épület nagy számban épült az 
országban, így a meghatározott 14 típus megfelelően reprezentálja a budapesti s ezáltal a 
magyarországi lakóépület állományt is (ld. 6. táblázat). 
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6. táblázat: Hazai panelos lakóépület állomány épülettípusai 

A meghatározott épülettípusok geometriai kialakításukat tekintve (pl. alaprajzi elrendezés, 
szintszám) valódi épületek, melyekre rendelkezésre állt tervdokumentáció és típusterv. Az 
épületszerkezeti- és épületgépészeti jellemzők azonban – a vonatkozó szakirodalom segítségével 
– az adott építési időszakra leginkább jellemzőek (pl. szerkezeti rétegrendek, nyílászárók 
típusa, fűtési rendszer stb.), lásd 2.3. fejezet. 
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4 A panelos épületek felújításával elérhető károsanyag kibocsátás 
csökkenés 

Jelen fejezet célja, hogy a korábbiakban létrehozott panelos épülettípusok felújításának 
tervezéséhez megkeresse – károsanyag-kibocsátási szempontból – a legkedvezőbb változatot, 
ennek érdekében beazonosítom a legjelentősebb környezeti hatásokat, majd környezetterhelési 
szempontból javaslatot adok a meglévő panelos épületállomány felújítására. 

Számtalan kutatás rávilágított már arra, hogy környezetvédelmi szempontok miatt nem csupán 
az épületek használati energiafelhasználását és környezetterhelését, hanem az egész 
élettartamot kell vizsgálni (a nyersanyagbányászattól egészen a bontás utáni hulladékkezelésig), 
ezért az alkalmazott módszer az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment - LCA) [Ferreira et 
al, 2013], [Szalay, 2007]. 

Az épületek életciklus-elemzésével, s ezen belül is az épület-felújítások témakörével már számos 
kutatás foglalkozik. Az egyszerűbb megközelítések a hőszigetelő anyagok témakörét járják 
körbe, eltérő anyagok alapos elemzésével, a nyersanyagbányászattól annak beépítéséig. Egy 
iskola felújításának elemzése során a leginkább elterjedtebb eltérő hőszigetelő anyagok (EPS, 
XPS, PUR) környezeti hatását elemezte Nicolae-George [Nicolae, George, 2015]. Pargana et al. az 
előbb említett anyagok mellett még expandált parafa tábla, ill. duzzasztott agyaggolyó 
hőszigetelés elemzését is elkészítette [Pargana et al, 2014], illetve találkozhatunk 
újrahasznosított hőszigetelő anyagok vizsgálatával is [Ricciardi et al, 2014]. Anastaselos et al. 
három szinten végzett számításokat: építőanyagok, épületszerkezetek hőszigetelő megoldásai, 
és épület szinten [Anastaselos et al, 2009]. A dunaújvárosi SOLANOVA panelépület felújításakor 
több eltérő homlokzati hőszigetelésre, tetőszigetelésre, illetve az új ablakra készítettek 
összehasonlító életciklus-elemzést [Hübner et al, 2004]. 

A komplexebb épületek energiatakarékos felújításának is széleskörű szakirodalma olvasható. 
Sok esetben a felújítás, illetve bontás kérdését hasonlítják össze a szerzők. A 1960-70-es évek 
során épült svéd többlakásos társasházak egy háromszintes, távhővel ellátott mintaépületén 
végzett elemzése során arra a következtetésre jutottak, hogy – környezetvédelmi szempontok 
alapján – a felújítás jobb választás, mint az azonos teljesítőképességű új épület építése. A 
felújítással mintegy 70%-os megtakarítást számítottak [Erlandsson, Levin, 2005] és az 
eredményeket az egész többlakásos épületállományra kivetítették. Szintén a bontás versus 
felújítás kérdéskörét vizsgálta Anne Power szociális, környezetei és gazdasági szempontok 
alapján. Több programot és tanulmányt összehasonlítva végül a felújítást javasolja a bontással és 
új építéssel szemben, hiszen szociálisan elfogadhatóbb, gazdaságosabb és kevésbé terheli a 
(helyi) környezetet [Power, 2008]. A hazai Solanova épület felújítását megelőző számítások 
esetében is a felújítás a javasolt alternatíva a bontással szemben [Hübner et al, 2004]. Ezekkel 
ellentétben Rønning et al. egy 1970-es években épült éves norvég banképület felújítását, ill. 
bontását és új épület építését hibrid LCA és LCC módszerrel összehasonlítva arra az eredményre 
jutott, hogy – környezetvédelmi szempontok szerint – a meglévő épület bontása több előnnyel 
bír [Rønning et al, 2009].   

Egy torinói 10 emeletes panelos lakóépület bontását és újrahasznosítási lehetőségeit 
vizsgálva Blengini megállapítja, hogy az életvége fázis relatíve alacsony hatással bír, csupán 0,2-
2,6%-a az egész élettartam kibocsátáshoz képest. Azonban a külső határoló szerkezetek 
számításakor (elsősorban az acélt és a betont számítva) az újrahasznosítási potenciál az 
építéskori energiaigényt (azaz a gyártást és a szállítást) tekintve mintegy 29% [Blengini, 2009]. 

Egy Dél-Spanyolországban található lakóépület felújítása kapcsán öt eltérő felújítási 
szcenáriót hasonlítottak össze [Assiego et al, 2014]. Vizsgálták az utólagosan beüvegezett 
loggiák újra kinyitásának a hatását, és ez az adott klimatikus viszonyok között hatékonyabbnak 
bizonyult – a jobb nyári átszellőzetés miatt – mint a hőszigetelés. 

Az épületek életciklus-elemzése során az élettartam-kérdésének relatív jelenősségét taglalja 
Mequignon et al.  Az irodalom kutatásuk során azt tapasztalták, hogy általában az épületek 
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élettartamát 40-100 év között fixen határozzák meg a kutatók, de nem értékelik ezen tényező 
végeredményre gyakorolt hatását és csupán néhány esetben alkalmaznak változtatható 
élettartamot. Eltérő falszerkezetek vizsgálata alapján a tanulmány azt a következtetést vonta le, 
hogy egy elem élettartama éppen annyira befolyásolja a környezeti teljesítőképességet, mint a 
termék maga [Mequignon et al, 2013]. 

A felújítások életciklus-elemzését ismertető szakirodalom nem foglalkozik az felújítás 
élettartam növelő hatásával. Egy elméleti fejtegetést találtam erről Dr. Szalay Zsuzsa doktori 
értekezésében [Szalay, 2007]. 

Összefoglalva számos kutatás foglalkozik épületek felújításával, de nem találtam olyan kutatást, 
amely panelos lakóépületek átfogó életciklus-elemzésére koncentrált volna, a felújítás 
élettartam növelő hatásának figyelembe vételével. 

4.1 Életciklus-elemzés és épületfelújítás 

Az életciklus-elemzés egy módszer arra, hogy egy termék, egy folyamat, vagy egy szolgáltatás 
lehetséges hatásait elemezzük különböző környezeti szempontok alapján, annak teljes 
élettartama folyamán, a nyersanyagbeszerzéstől a gyártáson, használaton és felújításon át a 
tönkremenetelig és a hulladék kezeléséig. Az alapelveket és módszertant az 1990-es évektől már 
ISO szabványok rögzítik (ld. 12. ábra) [ISO, 2006a], [ISO, 2006b]. 

 
12. ábra: Az életciklus-elemzés lépései [ISO, 2006a] 

Az épületek környezeti teljesítményének vizsgálata meglehetősen komplex feladat, ezért ennek 
értékelésével 2011 óta már külön szabvány is foglalkozik [EN, 2011]. Ennek megfelelően az 
elemzés során feltétlenül definiálni kell a funkcionális ekvivalenst, a vizsgált időszakot és a 
rendszerhatárokat.  

4.1.1 Az elemzés célja 

Az elemzés célja a panelépületek felújításának környezeti vizsgálata a meghatározott típusok 
alapján. Ennek érdekében elvégzem az egyes panelos épület típusok felújításának környezeti 
vizsgálatát, több lehetséges felújítási és bontási szcenárió számításain keresztül, majd az 
épületállományra történő kivetítés lehetőségét illusztrálom a Kelenföldi lakótelep mintáján 
keresztül. 

4.1.2 Az elemzés tárgya 

4.1.2.1 Funkcionális ekvivalens 

Épület léptékben az ún. funkcionális ekvivalens, vagy más néven funkcionális egység a 
vizsgálatok vonatkoztatási alapja, amely az épület fontosabb műszaki és funkcionális jellemzőit 
ismerteti. Az életciklus-elemzési számításaim alapegysége, azaz az ún. funkcionális ekvivalens: 
1 m2 alapterület egy többszintes lakóépületben, Magyarországon: 5, 45 és 75 éves időtartamban 
vizsgálva.  A vizsgált időpontok: 2020, 2060, 2090. 
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4.1.2.2 Referencia számítási időszak 

Célom, hogy a meglévő épületek felújításának, esetleges bontásának és az új épület építésének 
hatását elemezzem, így a kutatásom során a számítási időszakot 75 évnek vettem fel (2090). 

4.1.2.3 Rendszerhatárok 

Definiálni szükséges, hogy mely folyamatokat vesszük számításba. Az átláthatóság érdekében a 
szabvány az épület teljes élettartamát modulokra osztotta (ld. 13. ábra). A szabvány 
meghatározása alapján – az elemzés céljának megfelelően – amennyiben az egyik szakasz összes 
modulját számítottuk, azok összevonhatóak, illetve fel kell tűntetni az elhanyagolt modulokat. 

 
13. ábra: Az épületek életciklus-elemzésének szakaszai [EN 15978-alapján]: a számításba vett modulok ’x’-
el jelölve és színezve (az összevont modulokat azonos színnel jelölve), nem számított modulok ’MNA’ azaz  

Module Non Assessed jelöléssel ellátva 

4.1.2.4 Életciklus szakaszok 

Az elemzés célja, hogy megvizsgáljam egy meglévő panelos épület esetében azt, hogy különböző 
felújítási és bontási szcenáriók milyen hatással vannak az épület fennmaradó élettartama során 
okozott környezetterhelésre. A szabvány által meghatározott életciklus szakaszokat részben 
összevontam az értekezés céljának megfelelően, így az elemzés során az épület élettartamát az 
alábbi öt életciklus szakaszra bontottam (a fenti 13. ábra, eltérő színekkel jelölve az összevont 
modulokat): 

• épület építése (termék és kivitelezés); 
• karbantartás (javítás, csere); 
• felújítás; 
• üzemeltetés; 
• életút vége.  

1.) Épület építése szakasz: 
A szabvány szerint az alábbi modulok összevonásával: termék (A1-A3) és építés (A4-A5). Ezen 
szakaszt csupán az új épületek építése során vettem számításba, hiszen a meglévő panelos 
épületek esetében az építés már több évtizede lezajlott. 

A termék szakasz magában foglalja a nyersanyagok kitermelését (A1), és szállítását (A2), 
valamint az építőanyagok gyártását (A3). Az építőanyagok gyártása során felmerülő 
környezetterhelési adatokat az ecoinvent adatbázis használatával összegeztem [ecoinvent, 
2007]. Az építés során az egyes építőanyagokból keletkező hulladékok aránya pedig a 
nemzetközi szakirodalom által elfogadott arányok: tégla: 2%, beton és hőszigetelő anyagok: 3%, 
vakolat, ragasztó és műanyag elemek: 5%, fa szerkezet: 10% az egyéb építőanyagok esetében 
pedig 5% hulladékkal számoltam [Kellenberger, 2009]. 

Az építési szakasz tartalmazza – az építési folyamat részeként – az építőanyagok helyszínre 
szállítását (A4), illetve a kivitelezést (A5). A szállítás során jelentkező környezetterhelési 
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adatokat az ecoinvent adatbázis használatával modelleztem [ecoinvent, 2007], s az 
építőanyagokat – szállítási távolságok közelítése alapján – három kategóriába soroltam 
[Tinderenczl et al, 2006]: 

• 50 km kamion: 16-31t; 
• 100 km kamion: 16-31t + 30 km teherautó; 
• 500 km teherhajó + 300 km kamion: 16-31t + 30 km teherautó. 

A kivitelezési folyamat energiaigényére vonatkozóan kevés információ áll a rendelkezésünkre. 
Számos szakirodalomi forrás elhanyagolja, hiszen hatása az egész épület a teljes életciklusának 
vonatkozásában általában nem jelentős. Az ecoinvent adatbázis 5MJ/m3 üzemanyaggal közelíti a 
föld kitermelésének energiaigényét és 10MJ/m3-rel a bontásét. Mindez egy átlagos 3,00m-es 
szintmagasságú épület esetében esetén 15MJ/m2 építési és 30MJ/m2 bontási energiaigényt 
eredményez. Az építés elektromos energiaigénye 0,3 kWh/m3, azaz 0,9 kWh/m2 [ecoinvent, 
2007]. Jelen disszertációban 15 MJ/m2 üzemanyag-használattal, illetve – a panelos építés 
jelentős energia igénye miatt – 2 kWh/m2 elektromos energiafogyasztással becsültem az építési 
folyamatot. 

2.) Karbantartási szakasz: 
A szabvány alapján, a karbantartás (B2), a javítás (B3) és a csere (B4) modulok összevonásával. 

A karbantartás (B2), az épület karbantartása, fenntartása, takarítása, ide tartoznak az 
épületszerkezetek, ill. gépészeti rendszerek funkcionális és műszaki teljesítményének és 
esztétikai minőségének fenntartásához szükséges folyamatok (pl. ablakkeretek festése). A 
karbantartás nem terjed ki a teherhordó szerkezetekre, ezek élettartamát az épület 
élettartamával azonosnak vettem, illetve nem történik energetikai jellegű felújítás sem. 

A javítási ciklus (B3) az ehhez szükséges anyagok gyártását, szállítását, a munkálatokat, 
valamint a hulladékok kezelését tartalmazza. 

A csere (B4) életciklus szakasz tartalmazza az elhasználódott épületszerkezeti elemek cseréjét 
azok várható hasznos élettartamának végén (pl. nyílászáró csere), az ehhez szükséges anyagok 
gyártását, szállítását, beépítését, valamint a hulladékok kezelését.  

A karbantartás, a javítás, valamint a csere modulokat a számítás során összevontam, s ezen a 
munkálatok elvégzéséhez 1 kWh/m2 elektromos energia használatot becsültem. Az anyagok, 
épületszerkezetek várható élettartama a szakirodalmi források alapján becsült, bővebben lásd a 
4.1.4.2. fejezetben. 

3.) A felújítási szakasz: 
A felújítás (B5), egy átfogó energetikai felújítás, mely tartalmazza beépített anyagok gyártását, 
helyszínre szállítását, beépítését, valamint az esetlegesen elbontásra kerülő anyagok, 
szerkezetek kezelését, ill. elszállítását. A felújítás következtében az épület fennmaradó 
élettartama folyamán csökken a használati energiaigénye, s a várható élettartama megnövekszik, 
így az épület bontása és új épület építése később válik esedékessé. A felújított épület energetikai 
minőségének függvényében eltérő szcenáriókat modelleztem (ld. 4.2 fejezetben később). A 
felújítási munkálatok elvégzéséhez – a karbantartáshoz hasonlóan – 1 kWh/m2 elektromos 
energia használatot becsültem. 

4.) Üzemeltetési szakasz: 
Az üzemeltetési energiaigény (B6), azaz az „épülethez kötődő” épületgépészeti berendezések 
energiaigénye-, illetve ezek segédenergia igénye (a fűtés, a használati meleg vízkészítés, 
valamint esetenként a mesterséges szellőzés) a jelenleg hatályos TNM 7/2006. rendeletben 
előírt módon számított. A használó függő tényezők (pl. szükséges légcsere, használati melegvíz 
igény stb.) szintén a rendelet által meghatározottak [TNM, 2006]. A rendelet alapján 
lakóépületek esetében a világítási energia elhanyagolható, így ezzel nem számoltam. Az egyéb, 
„épülethez nem kötődő” környezetterhelést okozó berendezésekkel (pl. mosógép, mikrohullámú 
sütő stb.) sem foglalkoztam a vizsgálat során, mivel azok nem az épület elválaszthatatlan részei. 
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5.) Életút vége szakasz: 
A szabvány alapján, a bontás (C1), a hulladék szállítása (C2) és válogatása (C3), valamint 
kezelése (C4) modulok összevonásával. 

Az életút vége, a végső életciklus szakasz, az épület élettartamának végén, mely magában 
foglalja az épület bontását, a keletkezett hulladékok szállítását, válogatását és a hulladék 
kezelését minden szerkezetre, építőanyagra egy hazánkban jellemző hulladékkezelési szcenárió 
feltételezésével. Sajnos Magyarországon még mindig alacsony a bontott anyagok 
újrafelhasználási aránya, ráadásul a vizsgált épület legfontosabb elemei, a vasbeton panelek, ún. 
kompozit elemek, s így nehezen újrahasznosíthatóak. A bontási folyamathoz, az ecoinvent 
adatok alapján 30 MJ/m2 üzemanyag szükséges [ecoinvent, 2007]. 

A kutatás során – elsősorban az elérhető adatok hiánya miatt – nem számított modulok: 

• Használat (B1) épületszerkezetek használatából adódó károsanyag kibocsátások  
• Használati víz felhasználás (B7) 
• Előnyök és terhelések a rendszerhatáron túl (D) 

4.1.2.5 Épületmodell 

A számítás érdekében az épületmodell tartalmazza az épületek épületszerkezeti összetevőit, 
valamint fontosabb épületgépészeti alkotóelemeit, a kapcsolódó folyamatokat (pl. építési, 
karbantartási stb.), illetve az üzemeltetést. Jelen elemzéskor a 3.5. fejezetben kidolgozott 
panelos lakóépület-típusok számításait készítettem el. A korábban meghatározott épülettípusok 
a legtipikusabb épületekre jellemző valós mintaépületek, így az épületmodellek általában 
engedélyezési terv szintű tervdokumentációk alapján készültek, az eltérő szerkezetek rétegtervi 
felépítése alapján. 

A számításba vett épületszerkezeti rétegrendek: 

• külső teherhordó szerkezetek (pl. külső teherhordó panel, tetőszerkezet, árkádfödém, 
erkély stb.); 

• belső teherhordó és térelhatároló szerkezetek (pl. teherhordó panel, válaszfal, födém, 
talajon fekvő padló stb.); 

• külső és belső nyílászárók. 

A rendelkezésemre álló tervdokumentációk nem tartalmaztak információkat az épületgépészeti 
berendezésekről, ezért azokat becsültem. A rétegtervi kialakításokat, valamint a becsült 
épületgépészeti berendezéseket lásd a 9.2. Mellékletben. Az elemzéshez egy Excel-alapú 
szoftvert fejlesztettem ki. 

4.1.3 Hatásértékelési módszerek 

Az életciklus-elemzés a termékek, s jelen esetben az épületek környezetterhelését környezeti 
problémák köré csoportosítja. A hatásértékelésnek számos módszere ismert, de egy átlagos 
hazai lakóépület esetén a legfontosabb értékelési módszerek: a CML-módszer, illetve a 
kumulatív energiaigény. Klímastratégiai szempontból, mitigációs számításaim legfontosabb 
indikátora az éghajlatváltozási potenciál. Számos kutató vizsgálta az egyes életciklus szakaszok 
jelentőségét épületek esetében és eredményeik alapján egyéb indikátorok számításba vétele is 
szükséges egy komplex vizsgálat esetében [Medgyasszay, 2007]. 

CML módszer 

A CML-módszer hatás-orientált osztályozást jelent [Guinée et al, 2002], azaz a termékhez kötődő 
kibocsátásokat hatáskategóriákba, vagy az általuk okozott környezeti problémák köré 
csoportosítja. A legtöbbet használt hatáskategóriák a globális klímaváltozás, a savasodás, az 
eutrofizáció, a sztratoszférikus ózonréteg károsodása, a foto-oxidánsok képződése, a túlzott 
tápanyagdúsulás (eutrofizáció), valamint a humán-, ill. az ökotoxicitás. 

Az antropogén üvegházhatásért felelős gázok (legjelentősebbek a szén-dioxid és a metán) által 
okozott hatást az ún. globális felmelegedési vagy más éven éghajlatváltozási potenciállal 
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(Global Warming Potential, GWP) fejezzük ki és a széndioxidhoz viszonyítjuk. Mértékegysége: 
kgCO2eq [Guinée et al, 2002]. 

A jelentős erdőpusztulásokat, a talaj savanyodását és az épületek károsodását okozó ún. savas 
esőért elsődlegesen a kéndioxid és a nitrogénoxidok okolhatók. Ezen emissziók hatását a SO2 
bázison kifejezett savasodási potenciállal (Acidification Potential, AP) jellemezzük. 
Mértékegysége: kg SO2eq [Guinée et al, 2002]. 
A sztratoszférikus ózonréteg károsodása (Ozone Depletion Potential, ODP) napjainkban 
elsősorban a hűtőszekrényekben és klímaberendezésekben használt fluor-klór-szénhidrogének 
okozzák. Az ózonréteg elvékonyodásának hatására erősödik a földfelszínre érkező ultraibolya 
sugárzás károsítva ezzel az emberek és állatok egészségét. Az anyagok ózonkárosító potenciálját 
a triklór-fluor-metánéhoz viszonyítjuk (mértékegysége: kg CFC-11eq) [Guinée et al, 2002]. 
A nitrogén és a foszfor magas koncentrációja, túlzott tápanyagdúsuláshoz vagy más néven 
eutrofizációhoz (Eutrophication Potential, EP) vezet, mely mind a vízi, mind a szárazföldi 
ökoszisztémákban változásokat okoz. Az anyagok eutrofizációs potenciálját a foszfáthoz 
viszonyítjuk (mértékegysége: kg PO4eq) [Guinée et al, 2002]. 
A nyári szmog, azaz az ultraibolya sugárzás hatására a troposzférában képződő foto-oxidánsok 
(legfontosabb az ózon és a peroxiacetilnitrát) károsíthatják az emberi egészséget, az 
ökoszisztémát, vagy akár a szántóföldi növényvilágot. Legnagyobb problémát a nyáron kialakuló 
csúcskoncentráció jelenti. Az anyagok fotokémiai oxidációs potenciálját (Photo-oxidant 
formation, POCP) az etilénhez viszonyítjuk, mértékegysége: kg etilén eq. 

A humán-, ill. az ökotoxicitás (Human Toxicity Potential, HTP, ill. Ecotoxicity Potential, ETP) 
indikátorok a toxikus anyagok emberi szervezetre, illetve az édes- és tengervízi, a szárazföldi és 
az üledéki ökoszisztémákra gyakorolt hatását jellemzi. A toxicitás kategóriák karakterizációs 
modellje tudományosan vitatott, fejlesztés alatt áll, ezért ezen indikátorokat jelen 
disszertációban nem használom [Guinée et al, 2002]. 

Kumulatív energiaigény 

A kumulatív energiaigény (Cumulative Energy Demand, CED) az egyik legfontosabb környezeti 
indikátor, mivel számos környezeti hatás (például az éghajlatváltozás, savasodás, ózonképződés) 
többé-kevésbé egyenesen arányos az energiaigénnyel, amennyiben a termék előállításának 
döntő része fosszilis energiahordozók égetéséből származik. Az indikátor a termék vagy 
folyamat környezetre gyakorolt hatását egy paraméterrel jellemzi: az előállítás, használat és 
bontás primer energiában kifejezett teljes energiaigényével. Ez minden közvetlen és közvetett 
(pl. infrastruktúra megépítése) energiafelhasználást tartalmaz és megújuló, ill. nem megújuló 
részre bontható. Mértékegysége: MJ. 

4.1.4 Alapfeltételezések 

Mivel rendkívül fontos, hogy az épületeknek ne csupán egyes részeit (pl. csak a külső határoló 
szerkezeteket) vegyük figyelembe, hanem komplexen, holisztikusan kezeljük, ezért 
alapfeltételezésként az összes épületszerkezetet számításba vettem a kutatásom során. A 
felújítási szcenáriók összeállításakor a jelenleg hatályos jogszabályi környezet által 
meghatározott „kiegészítő intézkedésekre” is figyelmet fordítottam (pl. tűzvédelem). Az új 
épület szcenáriók esetében a napjainkban használatos épületszerkezeti megoldásokat 
alkalmaztam. 

4.1.4.1 Adatbázis 

Az épületek életciklus-elemzése rendkívül összetett feladat, sok különböző ipari szektort lefedő 
alapadatot igényel, ezért a felhasznált adatok minősége jelentősen befolyásolja az eredményeket.  

A számításaimhoz a leginkább elterjedt európai adatbázist, a svájci fejlesztésű ecoinvent v2.0 
adatbázist használtam, mely több mint 2500 termék vagy szolgáltatás adatait tartalmazza 
[ecoinvent, 2007]. Mivel ezen adatok főleg a német, illetve a svájci ipar adataiból származnak, a 
hazai építőanyagok megfelelő modellezéséhez módosítások végrehajtása vált szükségessé. Az 
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építőanyagok gyártásának technológiájában nincsen jelentős eltérés az európai országok között, 
az alapvető különbség az energiahordozó struktúrában és az energiahordozók származási 
helyében van. Így az energiahordozó modulok (elektromos áram és földgáz) cseréjével már 
megközelítőleg jól modellezhetőek a hazai viszonyok. Az adatbázisból hiányzó termékeket, az 
anyagösszetételük alapján modellezettekkel helyettesítettem [ecoinvent, 2007], [Tinderenczl et 
al, 2006]. 

Energia: villamos energia mix 

Míg hazánkban az energiát szinte kizárólag fosszilis energiahordozókból és atomerőművel 
állítják elő, a svájci villamos energiatermelésben az atomenergia mellett a vízerőművek 
termelése jelentős. Ennek megfelelően 1 kWh villamos energia előállításának környezeti hatása 
jóval alacsonyabb svájci körülmények között, mint Magyarországon (ld. 7. táblázat). 

Hatáskategória Mértékegység 

Villamos 
energia, 

középfeszültségű 
hálózat, HU 

(kWh) 

Villamos 
energia, 

középfeszültségű 
hálózat, CH 

(kWh) 
CED nem megújuló MJ 15,55581 8,98290 

     CED, fosszilis MJ 9,80460 1,57550 

     CED, nukleáris MJ 5,75120 7,40740 

CED megújuló MJ 0,62879 1,61730 

     CED, biomassza MJ 3,94E-01 5,21E-02 

     CED, szél, nap, geo MJ 9,51E-03 2,38E-02 

     CED, vízi MJ 0,22510 1,54140 

GWP 100a kg CO2-eq 0,74430 0,13332 

AP kg SO2-eq 2,37E-03 4,31E-04 

ODP kg CFC-11-eq 7,50E-08 1,51E-08 

POCP kg etilén-eq 1,09E-04 1,96E-05 

EP kg PO4-eq 1,51E-04 3,31E-05 

7. táblázat: Elektromos energia mix: Magyarország és Svájc [ecoinvent, 2007] 

4.1.4.2 Élettartam 

A számításokat alapvetően befolyásoló tényező az épület várható élettartama, illetve, hogy 
meglévő épületek esetében a felújítás milyen hatással bír a fennmaradó élettartamra. 

Panelépületeink várható élettartamát illetően még nem rendelkezünk se tapasztalatokkal, se 
olyan vizsgálati módszerrel, mellyel a tartószerkezet tönkremenetelének időpontja nagy 
pontossággal előre meghatározható. Ennek megfelelően egyelőre csupán a feltételezésekre 
hagyatkozhatunk. A meglévő épületekben bekövetkezett változások alapján a szakirodalomban a 
tartószerkezet élettartamát, hazai körülmények között minimum 50 évre, de átlagosan 80-100 
évre becsülik [Birghoffer et al, 1994], [Gilyén, 1982]. Jelen kutatás során – szemben az általános 
LCA gyakorlattal, ahol az épület várható élettartamát 50 évnek tételezik fel – a panelos 
épületek élettartamát 80 évre tételeztem fel. 

Panelos épületeink tartószerkezeti tönkremenetele alapvetően eltér a hagyományos 
szerkezeteinktől, s ennek következtében a panelépület élettartamát nem önmagában az egyes 
elemek élettartama határozza meg, hanem az előregyártott panelek közötti kapcsolatok 
kialakítása és tönkremenetele. A zsugorodás, illetve a nyári napsugárzás okozta hőtágulás 
következtében, a külső betonfelületeken kialakult mikro repedések a sokszor ismétlődő mozgás 
hatására (hő-, illetve szél következtében) tovább tágulnak. 

A hőtágulás elsősorban a hőhatásnak kitett szerkezetek esetében jelentős, ezek leginkább a 
homlokzati panelek külső kérgei, melyek eleinte beton perembordákkal, később acélbetétekkel 
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kapcsolódtak a hátsó teherhordó réteghez. A nyári időszakban az épületek dél felé tájolt 
homlokzati paneljeinek külső felülete a napsugárzás hatására akár +70-80°C-ra is felmelegedhet, 
szemben az éjszakai lehűlés következtében fennálló +10-15°C körüli értékkel. Eme nagy 
hőmérsékletingadozás következtében fennálló hőtágulás-összehúzódás okozta mozgások 
felvételét a csomópontok kialakításának és a két héj összeillesztő vasalásának kell biztosítania 
[Kékesi, 1977]. A zsugorodásból adódó repedések az előregyártott, illetve a helyszínen 
bedolgozott beton között alakulnak ki, s ennek következtében a paneleket összekapcsoló 
acélbetétek korróziós folyamata is felgyorsul [Birghoffer et al, 1994]. Ezért a panelos épület 
tönkremenetele nagy valószínűséggel nem a panelek károsodásának következménye, hanem 
azok összeillesztései és az egész épület szétlazulása miatt következhet be [Gilyén, 1982]. A 
folyamatot az elégtelen hézagzárás miatt vagy páralecsapódás következtében az illesztésekbe 
jutó nedvesség, illetve a fokozott hőmozgás gyorsítja [ÉMI, 2007]. Egyes hazai panelos 
szakirodalmak külön is tárgyalják a csomópontok élettartamát [Birghoffer et al, 1994]. 

A korrózió alapfeltétele a nedvesség jelenléte, mely érkezhet a belső tér felől pára kondenzáció 
formájában, illetve a homlokzati hézagok felől, azok elégtelen csapadékvíz zárásának 
következtében. A panelcsatlakozások korróziója szempontjából elsődlegesnek tartjuk a kívülről 
behatoló víz hatását [ÉMI, 2007]. A bejutó csapadékvíz mennyiségét befolyásolja a 
panelcsatlakozás tájolása és elhelyezkedése az épületen (sarok, magasság), a panelkéreg 
esetleges sérülései, valamint a panelhézagok kialakítása (zárt vagy nyitott). A tanulmány 
megállapítása szerint a panelillesztéseket kitöltő beton minősége és repedésmentessége 
elmarad a tervezettől, ezek pedig kiemelten fontosak az kapcsolódó acélbetét korróziója 
szempontjából. Tapasztalataik alapján tartószerkezeti vizsgálat elvégzését javasolják egy 
meglévő épületen, ha azon az alábbi öt feltétel közül legalább három egyszerre teljesül: 1974 
előtt épült, az illesztések tervezett betonacél mérete kisebb, mint 10mm, alacsony vízküszöbbel 
készült a vízszintes kapcsolat, zárt a hézagképzés, illetve ha homlokzati beázás (penészesedés) 
tapasztalható [ÉMI, 2007]. 1972-1979 között, egy a panelos épületek csomóponti korrózióját 
vizsgáló átfogó kutatás során több mint 800 csomópont feltárását végezték el. A vizsgálatsorozat 
megállapítja, hogy az átlagosnál nagyobb mértékű korrózió egyértelműen a hibás tömítések 
környezetében alakult ki [FTV, 1983]. 

Hradil et al. az utólagosan hőszigetelt betonfalak élettartam kérdését vizsgálta hideg éghajlaton. 
Laboratóriumi vizsgálatok és számítógépes szimulációk alapján tanulmányozta a fagykár, 
karbonátosodás, korrózió és a penész élettartamra gyakorolt hatását homlokzati hőszigetelő 
rendszerrel, illetve átszellőztetett homlokzatburkolattal ellátott vasbeton szendvicspaneleken. 
Kutatásuk alapján a felújítás következtében a korrózió mértéke lelassul és alacsony annak a 
kockázata, hogy eléri a határállapotát. Számításaik alapján – a felújítás tervezése során – egy 
meglévő betonfal esetében, ha a karbonátosodás még nem érte el az acélbetétek felületét, 
indokolt a várható élettartamának növekedése [Hradil et al, 2014]. 

A Német Építési- Város- és Területfejlesztési Szövetségi Intézet az épületszerkezetek 
élettartamáról készült összesítésében külön szerepelteti az időjárásnak kitett betonfelületet (60-
80év élettartammal), illetve a burkolattal ellátottat (100-150év becsült élettartammal) 
[Bundesinstitut, 2009]. 

Összességében tehát a vonatkozó szakirodalom alapján az épület élettartama tekintetében a 
kritikus tényező a panelillesztésekben található acélbetétek esetleges korróziója [ÉMI, 2007], 
[Gilyén, 1982], [Hradil el al, 2014]. S mivel az időjárástól védett betonfelület élettartamát 40-50 
évvel hosszabbnak tételezik fel [Bundesinstitut, 2009], az energetikai felújítás – ezen belül 
elsősorban a homlokzati hőszigetelés – hatására az épület élettartama az eredetileg várható 
80 évhez képest legalább 25%-kal (20 évvel) megnövekszik. A külső hőszigetelés hatására 
ugyanis a panelek külső kérgének a hőmozgása lecsökken, s a panelillesztések hézagainak 
lezárásával egyidejűleg megszűnik a nedvesség bejutásának lehetősége, illetve csökken a 
hőhidak hatása, így a belső páralecsapódás veszélye is. 
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Épületszerkezetek élettartama 

Az épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések várható élettartama alapvetően nem 
különbözik a hagyományos épületek azonos funkciójú elemeitől. A további épületszerkezetek és 
alkalmazott anyagok tekintetében az LCA számítások során jellemzően alkalmazott 
élettartamokkal számoltam (ld. 8. táblázat) [Bundesinstitut, 2009], [Birghoffer et al,1994]. 

Épület-
szerkezet 

Anyag 
Bundes-
institut, 

2009 

Birghoffer 
et al, 1994 

Jelen 
értekezés 

(év) 
Falak 
  

maghőszigetelt vasbeton falpanel, 
külső 

60-80*;  
100-150 

60-120 80** 

vasbeton falpanel, belső  80-150 80** 
monolit vasbeton fal 100-120-150  80** 
THR - PS hőszigetelés, műanyagvakolat 25- 30- 40 10-50 30 

Födémek 
  

vasbeton födémpanel 100-150 120-160 80** 
aljzatbeton   40 
födém alatti hőszigetelés, fagyapot   40 
vízszigetelő lemez és tetőrétegek 15-20-30 8-25 25 
attika lefedés: titáncink/bádoglemez 35 30-40 35 

Magastető 
  

magastető fedés: cserépfedés 40-50-60 40-50 50 
hőszigetelés 25-30-35  40 
tetőszerkezet 80-120-150 80-100 80** 
padlástér: szigetelés + OSB   40 

Burkolatok 
  

belső festés, mázolás 10-15-25 5-15 10 
PVC burkolat: padlón 15-20-25 15 20 
kerámia, kőburkolat 50-60-70  40 
szőnyegpadló 8 v 10 v 20 15 15 
parketta 50-60-70 30-50 50 

Nyílászárók 
  

fa, egyesített szárnyú ablak 30-40-50 
15-20***  

70-80 
35 

fa, belső ajtó 60-70-80 20-80 70 
műanyag, ablak 40-50-60  30 
fém, hőhidas, külső ajtó/ablak 40-45-50 50-60 50 
fém, hőhídmentes, külső ajtó   40 
fém, belső ajtó 60-70-80 80-100 80 
üvegezés, egy rétegű 60-80-100  80 
üvegezés, hőszigetelő 20-25-30  25 
üvegpalló   40 
üvegfal   40 
ablakpárkány, külső titáncink lemez 40 30-40 35 
ablakpárkány, belső műanyag könyöklő 50  50 
árnyékoló, műanyag redőny 20-25-30  25 

Gépészeti 
berendezések 
  

távhő, hőközpont   50 
radiátor 20-25-30 10-15 30 
fűtési csőhálózat 30-40-50 40-50 40 
napkollektor   20 
kondenzációs kazán   20 

Elektr. hálózat vezetékezés 20-25-30 50-60 50 

Légtechnika 
  

légtechnikai berendezés 10-15-20  15 
hővisszanyerő 15-20-25  15 
légcsatorna 30-35-40  35 

8. táblázat: A szakirodalomban használt és a jelen disszertációban alkalmazott becsült élettartamok 
(*időjárásnak kitett; ** vagy az épület élettartama; *** panelos épület esetében; ) 
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A hazai panelos szakirodalom külön tárgyalja a csomópontok élettartamát (függőleges: 50-80év, 
ill. vízszintes: 70-100év) és a hézagtömítések élettartamát (függőleges hézag: 5-15év, vízszintes 
hézag: 15-20év), valamint a csomóponti hőszigetelések várható élettartamát is (8-30év) 
[Birghoffer et al,1994], ezen adatok is mutatják, hogy a hézagtömítések élettartama messze 
elmarad a falpanelokétól. 

Az épületek egyes alkotóelemeinek élettartam becslése során funkcionális, gazdaságossági és  
műszaki paramétereken túl egyéb tényezőket is figyelembe vettem, mint például hogy az adott 
elem önállóan cserélhető-e vagy csupán egyéb épületszerkezetek eltávolításával együtt 
helyettesíthető. 

4.1.4.3 Energetikai számítás 

A használati energiafelhasználás számítása során a jelenleg Magyarországon hatályos rendelet 
módszertanát alkalmaztam [TNM, 2006], a fűtési hőigény meghatározásához az EN ISO 
13790:2008 szabvánnyal kiegészítve [EN ISO, 2008]. Alapszcenárióként csupán épület-függő 
tényezőket vettem számításba, a használat által meghatározott tényezőket (pl. háztartási 
berendezések energiaigénye), a rendelet engedélye alapján elhanyagoltam.  

Mivel a panelos épületek hőveszteségének jelentős része a hőhíd veszteségekhez kapcsolódik 
[Csoknyai, 2004], ezért a külső falszerkezetek épületenergetikai számítása során nem a TNM 
rendeletben szereplő egyszerűsített megoldással számoltam, hanem a 2008 és a 2009 évben 
kiírt panelpályázatoknál kötelezően alkalmazandó Környezetvédelmi – Energetikai számítás 
(KESZ) megfelelő értékeivel [KESZ, 2009]. A KESZ program által szolgáltatott alapadatok: a külső 
fal általános felületének a hőátbocsátási tényezőjét azonosnak tételezték fel minden épületnél 
(U=0,80W/m2K), de a korrekciós tényezőit az építés évének függvényében határozták meg, ezzel 
az eredő U-értéket jelentősen megnövelték (ld. 9. táblázat). 

Ur = U*(1+χ) (1) 

ahol 

Ur hőhidak hatását kifejező szorzóval korrigált („eredő”) hőátbocsátási tényező [W/m2K]; 
U az általános felület hőátbocsátási tényezője [W/m2K]; 
χ korrekciós tényező. 

Panel jelleg (jellemző építési időszak) 
Korrekciós 

tényező                                        
χ 

Hőhidakkal és hőszigetelés 
degradációjával korrigált 

hőátbocsátási tényező                                         
U [W/m2K] 

Erősen hőhidas szendvicspanel 8 cm kőzetgyapot 
magszigeteléssel (jellemző időszak: 1960-67) 

2,50 2,80 

Kissé hőhidas szendvicspanel 7-8 cm, 
csomópontoknál 2-3 cm kőzetgyapot vagy PS 
magszigeteléssel (jellemző időszak: 1967-82) 

1,35 1,88 

Hőhídmentes szendvicspanel 7-8 cm, 
csomópontoknál 7-8 cm PS magszigeteléssel 
(jellemző időszak: 1982-92) 

0,99 1,59 

9. táblázat: A Környezetvédelmi – Energetikai számítás által szolgáltatott alapadatok a panelos épületek 
külső falának hőátbocsátási tényezőjére vonatkozóan [KESZ, 2009] 

Az energetikai felújítás következtében a külső határoló szerkezetek hőhidassága mérséklődik, 
így a külső hőszigetelés vastagságának a függvényében a fenti 9. táblázatban jelzett korrekciós 
tényezőt csökkentettem az alábbiak alapján: 

• ha a hőszigetelés vastagsága, azaz d>16 cm, akkor 19%-ra csökkenthető a korábban 
meghatározott korrekciós tényező; 

• ha d<16cm, akkor a csökkentés az alábbi képlet alapján számítható: 
0,01*(0,0019*d4 – 0,0966*d3 + 1,8662*d2 -17,92*d +100)  [Csoknyai, 2004]. 
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A légcsere számítása során a szél miatti korrekciós szorzó az épület szintszámának, az ablakok 
elhelyezkedésének (egy vagy több homlokzaton), illetve az ablakszerkezetek minőségének a 
függvénye, meghatározása a hatályos energetikai előírás alapján történt [TNM, 2006]. 

A fűtési hőigény meghatározása az EN ISO 13790:2008 szabvány szerint történt, mely jobban 
alkalmazható az alacsony energiaigényű, épületekhez számításaihoz. Mivel a fűtés esetén a belső 
és szoláris hőnyereségeknek csak egy része hasznosul a fűtési energiaigény csökkentésére, ezt a 
tényt az ún. hasznosítási tényező veszi figyelembe. A nyereség hasznosítási tényező (η), valamint 
a hőtároló képesség (Cm) meghatározása is eme szabvány alapján történt. A panelos épületek a 
„nagyon nehéz” osztályba tartoznak így – nemzeti értékek hiányában – a szabvány által 
meghatározott képlet alapján számoltam [EN ISO,2008]: 

Cm = 370 000 * Af  [J/K]  (2) 

ahol 

Af   az épület nettó fűtött szintterülete [m2]. 

A belső hőterhelést a hazai rendeletben foglaltak alapján lakóépületek esetében 5W/m2-rel 
számítottam [TNM, 2007]. Mivel a gépi hűtés elterjedése nem jellemző a panelos 
lakóépületeinkben, s magas elektromos energia-felhasználása és károsanyag kibocsátása miatt 
nem javasolt, ezzel nem számoltam. 

4.1.4.4 Távhő 

Az iparosított épületek döntő többsége távfűtéssel ellátott [Birghoffer et al, 1994], így az 
életciklus-elemzéshez összeállítottam a hazánkban jellemző távhő-összetételeket a FŐTÁV 
[Némethi, 2014], a Miskolci Hőszolgáltató [Demeter, 2014], ill. a pécsi Pannonpower [Gyenis, 
2014] adatszolgáltatása alapján. A budapesti FŐTÁV fűtőműiben, valamint a kapcsolt 
energiatermelésű (ún. kogenerációs) erőműveiben az energiahordozó jellemzően a földgáz 
[Némethi, 2014]. Miskolcon a Bogáncs utcai hulladéklerakóban keletkező depóniagázt termelik 
ki és égetik el, igény szerint földgáz kazánnal kiegészítve. A biogáz fűtőértéke 22 MJ/m3, a 
földgázé 34 MJ/m3, s az előállított hő tekintetében 2013-as év folyamán 73,2% ered a biogázból, 
a fennmaradó 26,8% pedig földgáz [Demeter, 2014]. Pécsett jelenleg tűzifából, erdei aprítékból 
és fűrészipari melléktermékből állítanak elő hőenergiát [Gyenis, 2014].  A hazai távhő ellátásban 
80%-os részarányt képvisel a földgáz (ld. 10. táblázat), s a kapcsoltan termelt hő részaránya 
Budapesten 2011-ben meghaladta a 60%-ot [Némethi, 2014]. 

  
10. táblázat: A távhő ipar energiahordozó-felhasználása, 2012, [Szörényi, 2012] 

A távhő-mix összeállításához az energiahordozó-összetétel mellett szükségünk van a hőtermelés 
veszteségeire is, ezek a távhő előállítás és szolgáltatás folyamán három lépcsőben adódnak: 

• a tüzelőanyagok kitermelése és szállítása során; 
• fűtőművi veszteség; 
• távhő hálózati veszteség (a hőhordozó közeg hálózati szállításából adódóan, pl. nem 

tökéletes hőszigetelés, valamint a szállításhoz szükséges berendezések energiaigényének 
figyelembevétele szükséges a primerenergia meghatározásához). 

Sajnálatos módon a tüzelőanyagok kitermelése és szállítása során adódó veszteségekre a távhő 
szolgáltatóknál nem áll adat rendelkezésre, ezért a számításaim során erre az ecoinvent 
adatokkal számoltam [ecoinvent, 2007]. A fűtőművi hatásfok meghatározása a kogenerációs 
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erőművek tekintetében nem egyszerű, ezt a következő fejezetben részletesen ismertetem. A 
távhő hálózat működése során átlagosan 10% veszteség keletkezik [Némethi, 2014][Demeter, 
2014], ezt a távhő-összetétel modellezése során figyelembe is vettem.  

Kapcsolt energiatermelés 

A kapcsolt energiatermelés vagy kogeneráció az energiaellátás hatékonyság-javításának egyik 
jelentős megoldása: az erőmű a felhasznált tüzelőhő teljesítményének megfelelően kapcsoltan 
villamos energiát és hőenergiát állít elő. Ezen kapcsolt energiatermelés energetikai 
hatékonyságának értékelése két mutató alapján történik. Az egyik mutató a mennyiségi 
hatásfok, mely a kapcsolt energiatermelő rendszer környezetbe távozó mennyiségi veszteségeit 
(kazánhatásfok, generátor hatásfok, villamos és hő önfogyasztás stb.) veszi figyelembe [Büki, 
2002]: 

�� =
���

�
  (3) 

 
ahol 
G felhasznált tüzelőhő [MWh]; 
E termelt villamos energia [MWh]; 
Q termelt hőenergia [MWh], 

s ez kifejezhető a villamos energia részhatásfoka (µE), illetve a termikus részhatásfok (µQ) 
összegeként is: 

ηm= µE + µQ  (4) 

A másik mutató az eltérő értékű termékek (az elektromos áram és a hő) arányát kifejező 
fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelés: 

σ	 = 	
�

�
 (5) 

A hazai erőművek fontosabb energetikai jellemzőit az alábbi 11. táblázatban olvashatjuk. 

 mennyiségi 
hatásfok 

ηm 

fajlagos villamos 
energiatermelés 

σ 

villamos 
részhatásfok             

µE 

Fűtőmű 0,80 - 0,90 -- -- 

Gőzerőmű 0,75 - 0,85 0,40 - 0,50 0,24 - 0,28 

Gázturbina 0,80 - 0,85 0,60 - 0,70 0,32 - 0,34 

Gázmotor 0,85 - 0,90 0,65 - 0,75 0,36 - 0,38 

Gáz/gőzerőmű 0,80 - 0,85 1,00 - 1,20 0,40 - 0,42 

11. táblázat: A különböző típusú erőművek kapcsolt energiatermelésének jellemzői [Büki, 2002]  

Allokáció 

A károsanyag kibocsátási számítások esetén komoly nehézségeink akadnak, ha allokálni, azaz 
felosztani szeretnénk a kogenerációs rendszerek által előállított „termékekhez” (a hő és az 
elektromos áram) kapcsolódó emissziót. A vonatkozó szakirodalom alapján jelenleg több ismert 
allokációs módszer terjedt el [ecoinvent, 2007]: 

• termékek energia alapú allokációja; 
• termékek exergia alapú allokációja; 
• termékek gazdasági értékén alapuló allokációja; 
• az elektromos áram előállítására számított járulékos tüzelőanyag felhasználás; 
• a hő előállítására számított járulékos tüzelőanyag felhasználás; 
• allokáció, mely az elektromos áram és a hőenergia közötti megosztott kibocsátás 

csökkenésen alapul; 
• egyéb. 
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A távhő szolgáltatók általában, s így a FŐTÁV is – a saját céljainak megfelelően – pl. a „hő 
előállítására számított járulékos tüzelőanyag felhasználás” szerinti allokációt alkalmazza 
[Némethi, 2014], de nincsen mindenki által elfogadott konszenzus, hogy melyik felosztási 
módszertant kéne követni a károsanyag kibocsátás számításakor. Az ecoinvent adatbázisban 
több, kapcsolt energiatermeléssel működő erőmű kibocsátásaival kapcsolatosan hő-, energia- és 
exergia-alapú allokációt találunk, általában, ill. esetenként elektromos áram- és ár-alapú 
felosztás is a rendelkezésünkre áll [ecoinvent, 2007]. 

 
14. ábra: Különböző allokációs arányok az ecoinvent adatbázisban: Basel Jakobsberg-i erőmű: 160KWel-

földgáz kogenerációs erőmű [ecoinvent, 2007] 

Kutatásom során a több tanulmány által is preferált exergia-alapú allokációt választottam 
[Rosen, 2008]. 

Exergia 

Az exergia a folyamatok során, az adott környezetben, a rendszerek maximális hasznos 
munkavégző képessége vagy másképpen fogalmazva az energia minőségének (vagy 
hasznosságának) is tekinthető, így ezzel számszerűen is jellemezni lehet az egyes energiaformák 
minőségét. Az exergia-elemzések, az energiaelemzésekkel szemben, a folyamatok rossz 
hatásfokú összetevőit jobban kihangsúlyozzák, ezáltal a hatékonyságot ésszerűbben mérik. Sok 
kutató véleménye szerint egy folyamat termodinamikai teljesítménye jobban értékelhető az 
exergia-elemzések révén, ezért napjainkban az exergia-elemzések egyre inkább helyet kapnak a 
kapcsolt energiatermelés vizsgálatakor. Az elektromos áram energia és exergia tartalma azonos, 
míg a – távhő előállítás esetében fontos szerepet játszó – hőenergiák exergia tartalma kisebb, 
mint a hozzájuk tartozó energia (általában jelentős különbségek adódnak, ld. 14. ábra). A 
termikus energia exergia-faktorát (whő) a referencia környezet hőmérsékletéből (Tkörny), 
valamint a szállított hő (közép)hőmérsékletéből (T) számítjuk [Rosen, 2008], [ecoinvent, 2007]: 


�ő =
	�	�ö���


  (6) 

Az elektromos áram exergia értéke: wel.áram = 1   

Az alkalmazott adatbázisban a földgáz alapú kogenerációs erőművek esetében, wex=0,17 exergia 
faktorral számolnak a hőre, ld. 12. táblázat [ecoinvent, 2007], s a kidolgozott módszertanuk 
alapján egy ún. allokációs tényezőt határoznak meg az alábbi egyenletek segítségével:   

�� =	
��

∑ ��∗� ��
 (7) 

ahol  

b az előállított termék (output) egységére alkalmazott vonatkoztatási tényező; 
w exergia faktor; 

η hatásfok; 
k kapcsolt energiatermelés által előállított „k” termék (hő vagy elektromos áram); 
l kapcsolt energiatermelés által előállított „l” termék. 
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A kapcsolt energiatermelés vizsgált végtermékére vonatkoztatott ún. allokációs tényező (fk) 
pedig azon termék hatásfokának (ηk) és a vonatkoztatási tényezőjének (bk) függvénye:   

�� =	�� ∗ �� =	
��∗��

∑ ��∗���
 (8) 

Saját számításaimat a fenti 11. táblázat adataival ezen ecoinvent módszertan alapján 
készítettem. A hazai jellemző földgáz-alapú kogenerációs erőművek exergia-alapú allokációját ld. 
alább a 12. táblázatban. A hazai fa-, illetve a biogáz erőművekkel kapcsolatosan nem álltak a 
rendelkezésemre olyan hazai adatok, amellyel az exergia-allokáció elvégezhető lett volna, így 
ezen erőművek esetében az ecoinvent adatokkal számoltam. 

 ecoinvent Magyarország ecoinvent ecoinvent 

 1MWe 
gáz-

motor 
gáz-

turbina 

gáz 
kombinált 

ciklusú 

fa, kogene-
rációs 

6400kW 

biogáz, 
kogene-

rációs 
160kWhel 

exergia faktor 
(wk) 

áram 1 1 1 1 1 1 
hő 0,17 0,17 0,17 0,17 0,335 0,17 

hatásfok (ηk) 
áram 0,38 0,39 0,37 0,327 0,0826 0,32 
hő 0,44 0,51 0,53 0,498 0,7673 0,55 

vonatkoztatási 
tényező (bk) 

áram 2,199 2,098 2,173 2,429 2,944 2,418 
hő 0,374 0,357 0,369 0,413 0,986 0,411 

allokációs 
tényező (fk) 

áram 0,84 0,82 0,80 0,79 0,243 0,774 

hő 0,16 0,18 0,20 0,21 0,757 0,226 

össz hatásfok  0,82 0,90 0,90 0,825 0,849 0,87 

12. táblázat: Exergia-alapú allokáció a kogenerációs távhő előállítás esetében: 1MWe erőmű, a 
kogenerációs fatüzelésű és a kogenerációs biogáz-alapú távhő az ecoinvent adatai alapján [ecoinvent, 

2007], a hazai erőművek saját számítás [Büki, 2002] alapján 

Magyarországon jellemző távhő összetételek  

A fenti peremfeltételekkel modelleztem a jellemző hazai távhő összetételeket, s az egyes távhő-
mixekhez tartozó károsanyag kibocsátásokat az alábbi 13. táblázat tartalmazza. A földgáz alapú 
kogenerációs erőművek esetében a hazai viszonyokra adaptáltam a kibocsátásokat a fenti 12. 
táblázat alapján, a biomassza erőmű esetében az ecoinvent adatokkal dolgoztam. A Miskolcon 
található biogáz erőmű igény szerint földgáz kazánnal kiegészítve működik, a 2013-as év adatai 
alapján az előállított hő 73,2% ered a biogázból, a fennmaradó 26,8% pedig földgáz [Demeter, 
2014], ennek megfelelően állítottam elő a megfelelő távhő-mixet. 
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Hatáskategória 
Mérték-
egység 

TÁVFŰTÉS 
EGYEDI 
FŰTÉS 

Kogenerációs erőmű  
(exergia allokáció) 

Földgáz, 
fűtőmű - HU 
(pl. FŐTÁV) 

Konden-
zációs 

gázkazán, 
modulációs 
égő vezérlés 

Földgáz, 
kombinált 

ciklusú 
erőmű - 
HU (pl. 
FŐTÁV) 

Biogáz - 
földgáz 

vegyesen - 
HU                       

(pl. MIHŐ) 

Biomassza 
- CH 

CED nem megújuló MJ 0,61529 0,55835 0,03438 1,72552 1,37362 

   CED fosszilis MJ 0,61385 0,53325 0,02775 1,72261 1,35728 

   CED nukleáris MJ 0,00144 0,02510 0,00662 0,00290 0,01634 

CED megújuló MJ 0,00133 0,00637 1,07878 0,00363 0,00538 

   CED biomassza MJ 1,14E-04 2,87E-04 1,08E+00 2,67E-04 8,47E-04 

   CED szél, nap, geo MJ 2,88E-05 1,11E-04 1,13E-04 5,94E-05 3,02E-04 

   CED vízi MJ 0,00119 0,00597 0,00086 0,00330 0,00423 

GWP 100a kg CO2-Eq 0,03850 0,03346 0,00263 0,10205 0,08175 

AP kg SO2-Eq 6,44E-05 5,62E-05 5,92E-05 0,00014 1,02E-04 

ODP kg CFC-11-Eq 7,36E-09 6,25E-09 2,16E-10 0,00000 1,57E-08 

POCP kg etilén-Eq 5,28E-06 4,32E-06 1,27E-06 0,00001 1,13E-05 

EP kg PO4-Eq 8,93E-06 5,66E-06 1,85E-05 0,00002 7,74E-06 

13. táblázat: Az összeállított távhő-összetételek, valamint az egyedi gázfűtés kibocsátásai, 1 MJ 
hőenergiára vonatkoztatva 

Az összehasonlíthatóság érdekében a fenti 13. táblázatban az egyedi gázfűtés (modulációs égő 
vezérlésű kondenzációs gázkazán) kibocsátásait is ábrázoltam. A budapesti FŐTÁV erőművek 
által előállított hőnek több mint 60%-a kapcsolt energiatermeléssel készül [Némethi, 2014], 
ezért a budapesti lakótelepek számításai során, alapszcenárióként a leggyakrabban alkalmazott 
elterjedt földgáz alapú, kombinált ciklusú kogenerációs erőművet használtam, s az 
érzékenység vizsgálat folyamán elemeztem az eltérő erőművek hatásait a végeredményre (ld. 
4.5.3. fejezetben Távhő-összetétel) 

4.1.4.5 Napkollektor 

Hazánk adottságai mellett csak napkollektorokkal nem állítható elő – ésszerű keretek között – a 
teljes használati melegvíz igény, ezért a napkollektoros rendszerek többnyire a hagyományos 
rendszerek kiegészítői [Naplopó, 2008]. Kutatásom során célom volt, hogy meghatározzam, hogy 
az épületeken elhelyezhető napkollektoros rendszer milyen részarányban tudja fedezni az adott 
igényeket. Az egy adott időszakban a kollektorok által fedezett hőigény és a teljes hőszükséglet 
hányadosa a szoláris részarány. A napkollektoros rendszerek másik fontos jellemzője a 
rendszerhatásfok, mely a kollektor felületére érkező napsugárzás és a hasznos hőenergia 
arányát fejezi ki. Azonban e két jellemző tendenciája éppen ellentétes, ld. 15. ábra16. ábra. Az 
optimális szoláris részarány társasházak esetében 20-50% [Naplopó, 2008]. 

A napkollektorokkal termelhető energia pontos számítása meglehetősen összetett feladat, 
hiszen értékét befolyásolja a kollektor tájolása, dőlésszöge, optikai- és hőtechnikai tulajdonságai, 
a hőellátó rendszer többi eleme (elosztóhálózat, tároló), a hőigények és a termelés időbeni 
alakulása, illetve az üzemeltetési stratégia.   
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15. ábra: A szoláris részarány és a 

rendszerhatásfok változása [Naplopó, 2008] 
16. ábra: Napkollektorok teljesítménycsökkenése a 

tájolás és a dőlésszög függvényében 
[Naplopó, 2008]  

Jelen vizsgálat céljaihoz ilyen részletes számítás alkalmazása nem indokolt, ezért egy közelítésre 
használható egyszerűsített módszert alkalmaztam: a szükséges hasznosítható szoláris hőt az 
alábbi képlet alapján számítottam [Naplopó, 2008]: 

Q = A * G * k * SE (9) 

ahol 
A napkollektor felülete [m2]; 
G évi sugárzás [kWh/m2 év]; 
k árnyékolás és tájolás okozta teljesítménycsökkenés [%]; 
SE rendszerhatásfok [%]. 

Magyarországon, a vízszintes felületre érkező napsugárzás hőmennyisége átlagosan kb. 
1300kWh/m2 év és egész éves használat esetén, az optimális kollektor helyzet 40-
43°dőlésszögű, valamint déli tájolású, az ettől eltérő helyzetből adódó teljesítménycsökkenést 
jellemző korrekciós tényezőt a fenti 16. ábra mutatja. 

A számításaimhoz szelektív síkkollektorokat tételeztem fel, 35%-os rendszerhatásfokkal 
[Naplopó, 2008]. A kollektor mérete 1,0*2,0m, s az ehhez tartozó abszorber felület 1,8m2. 

A épület típusok esetében, a rendelkezésre álló tervdokumentációk alapján meghatározott 
tájolásra megterveztem, hogy milyen elrendezésben és mekkora összfelületű napkollektor 
helyezhető el az egyes épülettípusok tetején. Az elhelyezést befolyásolta a tájolás, a tetőn 
található felépítmények (pl. szellőző), illetve a lépcsőház vetett árnyéka (ld. 18. ábra). A 
lapostető utólagos hőszigetelésének a hatására az amúgy is általában 50-60cm magas attikafal 
magassága lecsökken, így árnyéka nem jelentős, ezt elhanyagoltam. A december 21-én 10-14 óra 
között benapozott kollektor felületeket 100%-kal számítottam, míg a decemberben árnyékolt, de 
március 21. és szeptember 20. között 10-14 óra között már benapozott, azaz részben árnyékolt 
kollektor felületeket 50%-kal vettem figyelembe. 

A lépcsőházi felépítmény tetejére nem terveztem napkollektort, illetve a lapostetőn is 1 sorban 
helyeztem el őket, ellenkező esetben az egymásra vetett árnyék nagyon megnövekszik, valamint 
növelné az épület széllel szembeni sérülékenységét. A napkollektorok közötti optimális 
sorközével kapcsolatosan általánosságban az javasolható, hogy a sorok közötti távolság és a 
kollektorok magassági méretének a hányadosa legyen 1,75–2,5 érték között, ld. 17. ábra 
[Naplopó, 2008]. Vizsgálatom során 1,75-ös távolsági aránnyal számoltam. 

 
17. ábra: Napkollektorok elhelyezése és az árnyékolás [Naplopó, 2008] 
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Az alábbi 18. ábra mutatok két példát az egyes épület típusok tetején elhelyezhető 
napkollektorokra. A többi épület típust lásd a 9.3 Mellékletben. 

  
18. ábra: Az A10 és a 1301 épülettípus tetőfelülnézet és árnyékszerkesztés (december 21. 10-14 között 

árnyékolt: piros terület, június 21. 10-14 között árnyékolt: kék terület) 

Az épületek tájolása a rendelkezésemre álló tervdokumentációkban adott, a napkollektorokat az 
ideális, déli tájolással terveztem. A számításokat elvégeztem a rendelkezésre álló 
tervdokumentációk alapján adott épülettájolásra (ld. 14. táblázaton jellemző tájolás), valamint –
mivel az épületek nagy részében eltérő, a jellemző tájolásra közel merőleges tájolással is épültek 
– a másik tájolásra is (a 14. táblázaton másik tájolással jelölve). A hasznos tető felület: az 
elhelyezhető napkollektorok felületének és a tetőfelület (lapostető esetében lépcsőházi 
felépítmény nélkül) aránya. 

A szoláris részarány a kollektorok által fedezett hőigény és a teljes hőszükséglet hányadosa. A 
kollektorok által fedezett hő a fenti (9) képlet alapján számított, a hőszükséglet pedig a hatályos 
rendeletben lakóépületekre előírt melegvíz-ellátás nettó hőenergia igénye (30 kWh/m2, a), az 
elosztás és a tárolás veszteségeivel együttesen [TNM, 2006]. 

 

épülettípus 
lakó-
szintek 
száma 

tető- 
hajlás
-szög 

jellemző tájolás másik tájolás 

napkoll. 
abszorber 

felület 
(m2) 

hasznos 
tető-

felület 

szoláris 
rész-
arány 

napkoll. 
abszorber 

felület 
(m2) 

hasznos 
tető-

felület 

szoláris 
rész-
arány 

3FOG-hőhidas 10 0-5° 302,4 28,16% 33,83% 153,0 14,25% 17,11% 

A10 10 0-5° 149,4 28,31% 31,45% 176,4 33,43% 37,13% 

3FOG 10 0-5° 302,4 28,16% 33,83% 153,0 14,25% 17,11% 

KF10 11 0-5° 72,0 22,30% 24,89% 80,1 24,81% 27,70% 

KY 11 0-5° 162,0 19,08% 19,97% 199,8 23,53% 24,64% 

KB-512 10 0-5° 99,0 24,37% 27,37% 73,8 18,17% 20,40% 

TB 51 5 0-5° 169,2 21,10% 57,24% 230,4 28,73% 77,95% 

GYŐR 6/73 5 0-5° 172,8 22,33% 62,97% 172,8 22,33% 62,97% 

6FOG 10 0-5° 302,4 16,85% 22,70% 396,0 22,07% 29,72% 

K-I 11 0-5° 216,0 29,54% 37,21% 226,8 31,01% 39,07% 

H-0 5 0-5° 108,0 22,88% 67,32% 129,6 27,46% 80,78% 

P100 15 0-5° 164,7 24,89% 23,36% 154,8 23,40% 21,95% 

4M 5 40° 19,9 5,29% 22,07% 19,9 5,29% 22,07% 

1301 10 32° 108,0 7,66% 17,26% 128,7 9,12% 20,57% 
14. táblázat: Az elérhető szoláris részarány és a hasznos tetőfelület az egyes épülettípusoknál, déli tájolást 
és 35%-os rendszerhatásfokot feltételezve az épülettípus jellemző tájolás, illetve az erre merőleges tájolás 

esetében (világosszürkével jelezve, hogy azon tájolások nem fordulnak elő Budapesten) 
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Az elhelyezhető hasznos napkollektor-felület szempontjából 5 csoportba osztottam az 
épülettípusokat: 15 emeletes lapostetős (15L), 10-11 emeletes lapostetős (10L), 5 emeletes 
lapostetős (5L), illetve a 2 magastetős típus a 10 és 4 emeletes (10M, 4M) (ld. 15. táblázat). 

Az eredmények azt mutatják, hogy a napkollektorok déli tájolását, illetve síkkollektort, s ezzel 
35%-os rendszerhatásfokot feltételezve a 4-5 szintes lapostetős panelos épületek esetében akár 
elérhető lenne, hogy napkollektorokkal állítsuk elő a használati melegvíz igény kb. 80%-át. 
Azonban a szakirodalom alapján 50%-os szoláris részarány fölött a rendszer hatásfoka nagyon 
lecsökkenne (ld. 15. ábra fent), ezért ezt 50%-ban maximáltam (az e határérték feletti 
részarányt elhanyagoltam). 

 

 épülettípus csoport 
(darabszám) 

hasznos tetőfelület szoláris részarány 

min max átlag min max átlag 
15L (1db) 23,40% 24,89% 24,15% 21,95% 23,36% 22,65% 

10L (8db) 14,25% 29,54% 22,42% 17,11% 37,21% 26,28% 

5L (3db) 21,10% 28,73% 24,14% 57,24%* 80,78%* 68,21%* 

10M (1db) 7,66% 9,12% 8,39% 17,26% 20,57% 18,91% 

4M (1db) 5,29% 5,29% 5,29% 22,07% 22,07% 22,07% 
15. táblázat: A hasznos napkollektor-felület és az elérhető szoláris részarány az egyes épülettípus-

csoportoknál, déli tájolást 35%-os rendszerhatásfokot feltételezve (* 50%-ban maximálva a számításaim 
során) 

A 10-11 lakószintes lapostetős épületek esetében, a lépcsőházi felépítmény vetett árnyéka miatt 
a szoláris részarány 17,1-37,2% között változik az épülettípus és a tájolás függvényében, a 
magas 15 szintes panelos épületesetében is legfeljebb 23,3% az elérhető napenergiával lefedett 
melegvíz igény. A magastetővel ellátott legfiatalabb panelos lakóépületek esetében 17,2-22,0% 
közötti szoláris részarány érhető el, az épületmagasság függvényében. 

4.2 Szcenáriók 

Egy meglévő – hozzávetőlegesen 40 éves panelépület – felújításának lehetséges változatait 
három alapvető csoportra bontottam: eredeti állapot, felújítás, illetve bontás és új épület építése. 
A felújítási szcenáriókat négy eltérő mélységű felújítási variációra bontottam, s az új épület 
építése szcenárió is két változatban készült, összesen tehát 7 szcenárió számításait végeztem 
el, minden épület típusra. 

4.2.1 Nincs felújítás (NF) 

Az épület változatlanul marad, energetikai felújítás nélkül, csupán a szükséges karbantartással 
üzemel tovább. Az épület bontása, a várható élettartamának a végén, azaz kb. 40 év múlva 
következik be, amit egy azonos geometriájú, napjainkban használatos épületszerkezeti 
kialakítású, energiatudatos új épület építése követ.  

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
kieg. hőszig. 

vtg. (m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)      
Külső fal 0,00 0,80 

 
ablak 2,45 

 
hővisszanyerő szellőzés nincs 

Pincefödém 0,00 2,36 
 

lépcsőházi kapu 4,50 
 

hővisszanyerő hatásfoka 0% 

Loggia 0,00 - 
 

üvegfal 2,80 
 

fűtésszabályozás nincs 

Árkádfödém 0,00 0,63 
 

ablak 'g tél' 0,75 
 

napkollektor nincs 

Padlásfödém 0,00 0,35 
 

ablak 'g nyár' 0,75 
 

fűtés/HMV előállítás távhő 

Lapostető 0,00 0,43 
 

árnyékoló nincs 
   

Magastető 0,00 0,38 
 

  
   

16. táblázat: Nincs felújítás szcenárió épületenergetikai adatai 
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4.2.2 Felújítás (F) 

Átfogó energetikai felújítást hajtunk végre, így a használati energiaigény lecsökken és a várható 
élettartam megnövekszik (20 évre becsülve, ld. 4.1.4.2 fejezetben), így mind az épület bontása, 
mind az új épület építése később válik esedékessé. Energetikai minőség alapján az alábbi 
változatokat számítottam: 

Felújítás 1 (F1): az épület határoló-szerkezeteinek hőszigetelése: tető, homlokzat, pincefödém, 
valamint esetenként árkádfödém hőszigetelése, ablak- és lépcsőházi bejárati ajtó cserével 
kiegészítve. A jelenlegi szabályozásnak megfelelő, azon némileg túlmutató, energetikai szintű 
felújítás [TNM, 2006]. 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
kieg. hőszig. 

vtg. (m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)      
Külső fal 0,10 0,27 

 
ablak 1,40 

 
hővisszanyerő szellőzés nincs 

Pincefödém 0,07 0,39 
 

lépcsőházi kapu 1,40 
 

hővisszanyerő hatásfoka 0% 

Loggia 0,03 - 
 

üvegfal 2,80 
 

fűtésszabályozás nincs 

Árkádfödém 0,10 0,24 
 

ablak 'g tél' 0,65 
 

napkollektor nincs 

Padlásfödém 0,10 0,18 
 

ablak 'g nyár' 0,26 
 

fűtés/HMV előállítás távhő 

Lapostető 0,12 0,19 
 

árnyékoló belső 
   

Magastető 0,15 0,27 
 

  
   

17. táblázat: Felújítás 1 szcenárió épületenergetikai adatai 

Felújítás 2 (F2): az előbbinél fokozottabb hőszigetelés és ablakcsere, a 2015-től pályázatok 
esetén hatályos szabályozásnak megfelelő felújítás [TNM, 2006]. 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
kieg. hőszig. 

vtg. (m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)      
Külső fal 0,16 0,19 

 
ablak 1,10 

 
hővisszanyerő szellőzés nincs 

Pincefödém 0,15 0,22 
 

lépcsőházi kapu 1,40 
 

hővisszanyerő hatásfoka 0% 

Loggia 0,05 - 
 

üvegfal 1,80 
 

fűtésszabályozás nincs 

Árkádfödém 0,14 0,20 
 

ablak 'g tél' 0,55 
 

napkollektor nincs 

Padlásfödém 0,24 0,11 
 

ablak 'g nyár' 0,22 
 

fűtés/HMV előállítás távhő 

Lapostető 0,24 0,12 
 

árnyékoló belső 
   

Magastető 0,25 0,17 
 

  
   

18. táblázat: Felújítás 2 szcenárió épületenergetikai adatai 

Felújítás 3 (F3): a ’felújítás 2’ szcenárió épületgépészeti korszerűsítéssel kiegészítve: 
termosztatikus szelepek beépítésével a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatóvá tétele, 
illetve napkollektorok telepítése. Az egyes épületek szoláris részarányát, a tetőn elhelyezhető 
napkollektorok alapján számítottam (az 4.1.4.5 fejezetben leírtak alapján). 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
kieg. hőszig. 

vtg. (m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)      
Külső fal 0,16 0,19 

 
ablak 1,10 

 
hővisszanyerő szellőzés nincs 

Pincefödém 0,15 0,22 
 

lépcsőházi kapu 1,40 
 

hővisszanyerő hatásfoka 0% 

Loggia 0,05 - 
 

üvegfal 1,80 
 

fűtésszabályozás van 

Árkádfödém 0,14 0,20 
 

ablak 'g tél' 0,55 
 

napkollektor van 

Padlásfödém 0,24 0,11 
 

ablak 'g nyár' 0,22 
 

fűtés/HMV előállítás távhő 

Lapostető 0,24 0,12 
 

árnyékoló belső 
   

Magastető 0,25 0,17 
 

  
   

19. táblázat: Felújítás 3 szcenárió épületenergetikai adatai 

Felújítás 4 (F4): a ’felújítás 3’ szcenárió központi hővisszanyerő szellőzés telepítésével 
kiegészítve. A közel nulla energiafelhasználású feltételeknek megfelelő felújítás [Csoknyai et al, 
2013]. 
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ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
kieg. hőszig. 

vtg. (m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)       
Külső fal 0,16 0,19 

 
ablak 1,00 

 
hővisszanyerő szellőzés van 

Pincefödém 0,15 0,22 
 

lépcsőházi kapu 1,30 
 

hővisszanyerő hatásfoka 70% 

Loggia 0,05 - 
 

üvegfal 1,80 
 

fűtésszabályozás van 

Árkádfödém 0,14 0,20 
 

ablak 'g tél' 0,50 
 

napkollektor van 

Padlásfödém 0,24 0,11 
 

ablak 'g nyár' 0,10 
 

fűtés/HMV előállítás távhő 

Lapostető 0,24 0,12 
 

árnyékoló külső 
   

Magastető 0,25 0,17 
 

  
   

20. táblázat: Felújítás 4 szcenárió épületenergetikai adatai 

A felújított épület a megnövekedett élettartam végén bontásra kerül és helyébe új, azonos 
méretű épületet terveztem. A folyamatosan szigorodó nemzetközi és hazai energetikai előírások 
következtében várhatóan még alacsonyabb energiafelhasználással (feltételezésem szerint a 
fokozódó energetikai követelmények miatt a bontás után épített új épület 20%-kal fogyaszt 
kevesebb energiát, mint az ’új épület 1’ szcenárió esetében). 

4.2.3 Bontás és új építés (UE) 

A vizsgált időpontban az épület elbontásra kerül és a helyére új, azonos méretű és formájú 
alacsony energiafogyasztású épület kerül, napjainkban – a társasház építés során – általánosan 
használatos épületszerkezetekkel és gázfűtéssel (a kibocsátásait lásd a 4.1.4.4 fejezetben). 
Napjainkban az új társasházak építése esetén nem jellemző, hogy a távhő hálózatra 
csatlakoznának, ezért az új épület szcenáriókat gázkazános fűtéssel számítottam. 

Energetikai minőség alapján az alábbi változatokat számítottam: 

Új épület 1 (UE1): a 2015-től pályázatok esetén hatályos szabályozásnak megfelelő épület 
[TNM, 2006]: nagyfokú hőszigetelés és jó minőségű ablakok, gázfűtés: kondenzációs gázkazán, 
modulációs égő vezérléssel. 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
hőszig. vtg. 

(m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)       
Külső fal 0,16 0,19 

 
ablak 1,10 

 
hővisszanyerő szellőzés nincs 

Pincefödém 0,20 0,15 
 

lépcsőházi kapu 1,40 
 

hővisszanyerő hatásfoka 0 % 

Loggia 0,05 - 
 

üvegfal 1,80 
 

fűtésszabályozás van 

Árkádfödém 0,20 0,16 
 

ablak 'g tél' 0,50 
 

napkollektor nincs 

Padlásfödém 0,24 0,13 
 

ablak 'g nyár' 0,20 
 

fűtés/HMV előállítás gázkazán 

Lapostető 0,24 0,16 
 

árnyékoló belső 
   

Magastető 0,25 0,17 
 

  
   

21. táblázat: Új épület 1 szcenárió épületenergetikai adatai 

Új épület 2 (UE2): a közel nulla energiafelhasználású feltételeknek megfelelő épület [Csoknyai 
et al, 2013]: az ’új épület 1’ szcenárió hővisszanyerős szellőzéssel és napenergia használattal 
kiegészítve. Az egyes épületek szoláris részaránya, a tetőn elhelyezhető napkollektorok által 
számított (a 4.1.4.5 fejezetben leírtak alapján). 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
     

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 

Határoló szerk. 
hőszig. vtg. 

(m) 
U       

(W/m2K)   Nyílászárók 
U 

(W/m2K)       
Külső fal 0,20 0,14 

 
ablak 1,10 

 
hővisszanyerő szellőzés van 

Pincefödém 0,20 0,15 
 

lépcsőházi kapu 1,30 
 

hővisszanyerő hatásfoka 80 % 

Loggia 0,05 - 
 

üvegfal 1,80 
 

fűtésszabályozás van 

Árkádfödém 0,20 0,16 
 

ablak 'g tél' 0,50 
 

napkollektor van 

Padlásfödém 0,30 0,13 
 

ablak 'g nyár' 0,20 
 

fűtés/HMV előállítás gázkazán 

Lapostető 0,30 0,13 
 

árnyékoló belső 
   

Magastető 0,25 0,17 
 

  
   

22. táblázat: Új épület 2 szcenárió épületenergetikai adatai 



Hrabovszky-Horváth Sára: Az energiatudatos panel-rehabilitáció klímastratégiai aspektusai 

www.epszerk.bme.hu  49 

Közelítésem alapján – hiszen a vizsgálat tárgya elsősorban a meglévő épület – az ’új épület’ 
szcenáriók során nem kerül sor energetikai modernizációra a 80 éves élettartamuk folyamán.  

4.3 Eredmények 

Az eredményeket az egyik, Budapesten leginkább elterjedt (ld. 5. táblázat) lakóépület 
bemutatásán keresztül ismertetem (’3FOG’ épülettípus, azaz az ún. keskeny sávház), a többi 
épület eredményét lásd a 9.3. Mellékletben. 

Alapszcenárióként az épület várható élettartama 80 év, mely a felújítással 100 évre növekszik 
(ld. 4.1.4.2 fejezet). A karbantartás gyakorisága átlagos, azaz az épület alkotóelemeinek 
cseréje, a szakirodalmi források alapján meghatározott épületszerkezeti élettartamok alapján 
számítottam (ld. 4.1.4.2 fejezet). A használati fázis energiafelhasználása a hatályos rendelet 
alapján történt, tehát a háztartási berendezések energiahasználatát elhanyagoltam (ld. 4.1.4.3 
fejezet). Alapesetben az alkalmazott távhő-mix a Budapesten leggyakrabban alkalmazott 
földgáz-alapú kogenerációs erőmű exergia alapú allokációja, míg a bontás és új épület 
szcenáriókban az új épület gázkazánnal fűtött (ld. 4.1.4.4 fejezet). A hosszú-távú tervezés és a 
holisztikus szemlélet érdekében az összes épületszerkezeti elem beépített energiáját és 
karbantartását (pl. belső burkolatok cseréje stb.) és az összes kiegészítő réteget is számításba 
vettem, nem csupán a külső határoló felületeket. Ezen elemek ugyan közvetlenül nem 
befolyásolják a használati energia felhasználást, de a környezeti hatások jelentős részéért 
felelősek, különösképpen többszintes épületek esetében [Szalay, 2007], [König et al, 2010]. 
Meglévő épületeknél a meglévő és megmaradó szerkezetekkel csupán a bontási életszakaszban 
foglalkoztam. 

A vizsgált hatáskategóriák az éghajlatváltozás, a savasodás, az ózonréteg bomlása, az 
eutrofizáció, valamint a nem megújuló kumulatív energiaigény, 

Mivel a célom a felújítás értékelése, ezért az eredmények ismertetésekor az életciklus szakaszok 
közül a használati és karbantartási fázist összevontan ábrázolom. 

4.3.1.1 Éghajlatváltozás 

Klímastratégiai szempontból, mitigációs számításaim legfontosabb indikátora az 
éghajlatváltozási potenciál, ezért ezzel kezdem az eredmények ismertetését. 

A különböző hatáskategóriák függvényében már számos kutató vizsgálta az egyes életciklus 
szakaszok jelentőségét. Dr. Medgyasszay Péter alapján, a külső határoló szerkezetek 
tekintetében, általánosságban elmondható, hogy a klímaváltozás és az ózonréteg károsítása, 
szempontjából elsősorban a használati életciklus a domináns [Medgyasszay, 2007], s ezt az én 
eredményeim is alátámasztják. A vizsgált épület szcenáriók esetében, a használathoz szükséges 
energiát döntően fosszilis energiahordozók elégetésével állítjuk elő: ugyanis az eredeti állapotú, 
illetve a felújított épületek földgáz-alapú távhővel fűtöttek (NF, ill. F1-F4 szcenárió), az elbontott 
épület helyén épülő új épület (UE1-UE2 szcenárió) pedig gázkazánnal fűtött. 

Itt kell megjegyeznem, hogy bár az UE2 szcenárió nettó fűtési energiaigénye alacsonyabb, mint 
az F4 szcenárióé, az 4.1.4.4. fejezetben ismertetett eltérő mixek alkalmazása miatt a CO2eq 
kibocsátása mégis magasabb, tehát az 19. ábra a görbéje meredekebb (illetve ld. 23. táblázat). Az 
F1 és F2, valamint az F3 és F4 felújítási szcenáriók fűtési energiaigénye – s ezáltal az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása – nagyon közel áll egymáshoz, ezért az alábbi diagramon 
a görbéik szinte összeolvadnak. 
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19. ábra: A 3FOG épülettípus éghajlatváltozási potenciál és a vizsgált időpontok (2020, 2060, 2090) 

A diagram ábrázolása szerint a döntési időpontot követő első 5-8 évben a ’nincs felújítás’ 
állapot fenntartása tűnik a legjobb megoldásnak, de ezen idő letelte után az összes felújítási 
szcenárió alacsonyabb környezetterheléssel bír. 

Majd az ezt követő 60 év elteltéig a mélyfelújításnak, azaz az F4 szcenáriónak van a 
legalacsonyabb éghajlatváltozási potenciálja. A felújított épület akkor elér a meghosszabbított 
élettartamának a végére, s elbontásra kerül. Az új épület, a folyamatosan szigorodó energetikai 
előírások miatt várhatóan alacsonyabb energiafelhasználással, s így CO2eq kibocsátással bír 
majd. 

Még hosszabb távot vizsgálva, bár az F1 és F2 szcenáriók átmetszik az UE2 görbéjét, de 
továbbra is a mélyfelújítás (F4) szcenárió a legalacsonyabb CO2eq kibocsátást okozó változat. 

Összességében tehát mind az 5, a 45 és a 75 éves időtávlatot vizsgálva, a ’felújítás 4’ 
szcenáriónak van a legalacsonyabb CO2eq kibocsátása, s így éghajlatváltozási potenciálja. Az 
épület mélyfelújításával (F4) a ’nincs felújítás’ szcenárióhoz képest fajlagosan, 1 m2 alapterületre 
vetítve, az éghajlatváltozást tekintve 2020-ra 7,6%, 2060-ra 64,1%-os 2090-re pedig 31,1%-os 
CO2eq kibocsátás csökkenést érhetünk el. 

Az életciklus szakaszok jelentőségének esetleges változását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy 
felújítási szcenáriókban a felújítás egyre növekvő színvonalával emelkedik a felújítási fázis 
CO2eq kibocsátása (1 évre vetítve: 5,3-10,6%) de a használati ciklus kibocsátás-aránya 69,8%-
ról 49,5%-ra csökken az egész élettartam összes kibocsátáshoz képest. A karbantartás aránya 
ezzel szemben növekszik: az F1, ill. F4 szcenárió esetében 17-29% (míg az eredeti állapotában 
maradt panelépület esetében ez kb. 7% volt). A bontás CO2eq kibocsátása is hasonló tendenciát 
mutat (7-10%). Összességében tehát az alacsony energiafogyasztású felújítási és új építési 
variációk esetében a használati fázis éghajlatváltozási hatásának csökkenésével a felújítással-
építéssel, illetve a karbantartással járó CO2eq kibocsátásának aránya nő. 

A fenti ábrán – az egyszerű ábrázolás érdekében – a használati és karbantartási CO2eq 
kibocsátását összegeztem, azért tudtam a használati ciklust a grafikonon egy egyenes vonallal 
ábrázolni. Azonban ha a karbantartási és használati kibocsátásokat elkülönítjük, akkor az 
alábbi 23. táblázatban is olvasható, hogy a felújított épület szcenáriók esetében, 2090-ben 
vizsgálva – a növekedő energetikai teljesítménnyel – növekszik a karbantartás okozta kibocsátás 
az összes kibocsátáshoz képest 15,5%-ról 21,4%-ra, míg az eredeti állapotában maradó épület 
esetében ez csupán 13,3%. Az ’új épület’ szcenáriók modelljében rendre 13,5%, ill. 19,8% az 
aránya a karbantartási igénynek a 75 éves időtartamot vizsgálva, s ennek ilyen magas aránya az 
épület hosszú fennmaradó élettartamából adódik. A beépített szerkezeteket, épületgépészeti 

2020 2060 2090 
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berendezéseket a 4.1.4.2. Élettartam c. fejezetben meghatározott hasznos élettartamuk végén 
lecseréljük, ennek következtében az energetikai felújítás során beépített szerkezetek (pl. nyílás-
záró vagy homlokzati hőszigetelés) cseréjére is sor kerül még az épület fennmaradó élettartama 
során. 

szcenáriók építés felújítás használat 
karbantar-
tás, javítás, 

csere 
bontás összesen 

nincs felújítás 401,52 0,00 1 064,04 231,85 45,67 1 743,06 

felújítás 1 405,53 44,12 704,84 220,22 59,69 1 434,40 

felújítás 2 405,53 56,55 666,68 241,12 64,64 1 434,52 

felújítás 3 405,53 61,37 493,66 251,06 64,79 1 276,40 

felújítás 4 405,53 68,03 441,39 261,69 66,71 1 243,35 

új épület 1 384,08 0,00 1 153,53 248,45 45,67 1 831,73 

új épület 2 401,52 0,00 667,51 276,14 45,67 1 390,83 

23. táblázat: Éghajlatváltozás, 2090 [CO2eq/m2] 

Az elbontás után új – a meglévővel azonos méretű, ám a mai korszerű anyagokkal és hőtechnikai 
igényekkel tervezett – épület esetében (UE2 szcenárió) az összes CO2eq kibocsátáshoz képest az 
építési kibocsátás 28,8%, a használati fázis kibocsátása 47,9%, a karbantartásé 19,8%, a bontás 
és újrahasznosítás kibocsátása pedig 3,2% a 75 éves időtartamra vetítve. Azaz a használati fázis 
energiafogyasztásának csökkenésével egyre jelentősebb hatással bír az építéskor, illetve a 
karbantartás során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátása. 

4.3.1.2 Savasodás 

A savasodás esetében – jelen peremfeltételekkel – a gyártási, azaz az építési fázis hatása 
jelentősebb, mint a globális felmelegedés esetében: a teljes kibocsátás kb. 27-32%-ért felelős az 
építési folyamat a teljes élettartamra vonatkoztatva, más kutatók eredményeihez hasonlóan 
[Medgyasszay, 2007]. Ennek következtében az összes felújítási lehetőség kisebb 
környezetterheléssel bír, mint a bontást követő új épületek. Az alábbi 20. ábra a 3FOG épület 
típus savasodási potenciálját mutatja egy m2 alapterületre vonatkoztatva, az idő függvényében. 

Az alábbi diagramról leolvasható, hogy az építési fázis magasabb kibocsátása miatt a döntési 
időponttól mintegy 10-12 évig a felújítás nélküli, azaz az eredeti állapotú szcenárió okozza a 
legalacsonyabb környezetterhelést, ám utána a felújítási szcenáriók bizonyulnak jobbnak. 

 
20. ábra: A 3FOG épülettípus savasodási potenciál 
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Amennyiben a karbantartási és használati energiafelhasználást elkülönítjük, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy a felújított épület szcenáriók esetében – a növekedő energetikai 
teljesítménnyel – a karbantartási SO2eq kibocsátás jelentős: 26-35%, s ehhez 52-33%-os 
használati fázis arány tartozik. Az ’új épület’ szcenáriók modelljében 31-36% az aránya a 
karbantartási igénynek a 80 éves időtartamot vizsgálva. A magas karbantartási arány 
elsősorban a beépítésre kerülő új szerkezetek és anyagok gyártási kibocsátásnak köszönhető, 
azon belül is leginkább a műanyag ablakoknak és a felújítással beépítésre kerülő napkollektorok, 
valamint a fa szerkezetű belső ajtók időszakos cseréjének eredménye. 

A vizsgált időpontokban: 2020-ra az F4 szcenárió 129,7%-os SO2eq kibocsátás-növekedést 
eredményez, de 2060-ra már 56,9% SO2-eq/kg  kibocsátás-csökkenés érhető el, míg 2090-re 
11,4% a csökkenés mértéke az NF szcenárióhoz képest. 

4.3.1.3 Eutrofizáció 

A savasodáshoz hasonlóan az eutrofizációs potenciál esetében is az új épületek építési fázisa 
igen jelentős, a teljes életciklus alatti kibocsátások 26-31%-a az építési folyamat. Megfigyelhető 
az ’életvége ciklus’ azaz a bontás viszonylag nagy jelentősége, a teljes hatás kb. 6-11%-áért 
felelős. Ennek oka, hogy az eutrofizációban nagy jelentőséggel bír a dízelfogyasztáshoz 
kapcsolódó kibocsátás, ami elsősorban az építési és felújítási folyamatokhoz, illetve a 
szállításhoz kötődik (ld. 21. ábra). 

Az eutrofizációs potenciál a vizsgált időpontokban: 2020-ra az F4 szcenárió 69,0%-os PO4eq 
kibocsátás-növekedést eredményez az NF szcenárióhoz képest, azonban később a trend 
megfordul és 2060-ra már 55,9% és 2090-re pedig 14,3% kibocsátás-csökkenés érhető el. 

  

 
21. ábra: A 3FOG épülettípus eutrofizáció 22. ábra: A 3FOG épülettípus ózonréteg károsodása 

4.3.1.4 Ózonréteg károsodása 

A vizsgált változatok ózonréteg bomlási potenciáljával kapcsolatosan is az éghajlatváltozáshoz 
hasonló tendenciák mutatkoznak, itt is a használati fázis a domináns a klímaváltozási 
hatáskategóriánál ismertetett okok miatt. Ezen szcenárió esetében is a döntési időpontot követő 
az első 5 év letelte után a mélyfelújítás (F4) szcenárió okozza a legalacsonyabb 
környezetterhelést a vizsgált 75 éves időtartamban (ld. 22. ábra). 

Az ózonréteg károsodása szempontjából, a mélyfelújítás (F4) 5 évvel a döntési időpont után 
(2020) 4,2%-os növekedést, de 40 évvel később már 51,4%-os CFC-11eq kibocsátás-csökkenést 
okoz. 75 éves távlatban pedig, tekintve: 38-60% csökkenés érhető el az NF szcenárióhoz képest. 

4.3.1.5 Nem megújuló kumulatív energiaigény 

Az összes primer energiaigény legáltalánosabban használt indikátor a hatások szemléltetésére 
meglévő épületeink teljes élettartamát vizsgálva. Rossz energetikai minőségük miatt ugyanis a 
használati fázis dominál [Sartori, Hestnes, 2007] és a károsanyag kibocsátások nagy része az 



Hrabovszky-Horváth Sára: Az energiatudatos panel-rehabilitáció klímastratégiai aspektusai 

www.epszerk.bme.hu  53 

energia használatához (fűtés, használati melegvíz, világítás stb.), s így közvetetten annak 
előállításához köthető.  

Mivel hazánkban az energia előállítása döntően a fosszilis energiahordozók elégetésével 
történik, s ez az üvegház gázok kibocsátásával nagyban hozzájárul a globális felmelegedéshez. A 
vizsgált épület földgáz alapú távfűtéssel ellátott, így jelen esetben a kumulatív energia igény 
magasan korrelál az éghajlatváltozási potenciálhoz. 

Az alábbi 23. ábra az 4.2 fejezetben ismertetett szcenáriók összesített energiaigényének nem 
megújuló hányadát ábrázolja, egy m2 alapterületre vonatkoztatva, az idő függvényében.  

 
23. ábra: 3FOG épülettípus, kumulatív energiaigény nem megújuló hányada 

Az életciklus elemzésekhez használt kumulatív energia és a hazai szabályozásban használt 
primer energia rokon értelmű kifejezések, így az egyes görbék meredeksége jelzi az adott 
szcenárió energiahatékonyságát. 

A diagram ábrázolása szerint, az éghajlatváltozási potenciálhoz hasonlóan, a döntési időpontot 
követő első 5-8 évben a ’nincs felújítás’ állapot fenntartása tűnik a legjobb megoldásnak, de ezen 
idő letelte után az összes felújítási szcenárió alacsonyabb környezetterheléssel bír. 

Majd az ezt követő 60 év elteltéig a mélyfelújításnak, azaz a ’felújítás 4’ szcenáriónak van a 
legalacsonyabb kumulatív energiaigénye. A felújított épület akkor elér a meghosszabbított 
élettartamának a végére, s elbontásra kerül. Az új épület, a folyamatosan szigorodó energetikai 
előírások miatt várhatóan alacsonyabb energiafelhasználással bír majd. 

4.3.2 Normalizáció, a hatáskategóriák jelentősége 

Az életciklus-elemzési számítások opcionális lépése, a normalizáció segít az eredmények 
értelmezésében, hiszen megmutatja a különböző hatáskategóriák relatív jelentőségét, s így azok 
összehasonlíthatóvá válnak. Az EN ISO 14044 szabvánnyal összhangban, a hatáskategóriák 
értékeit egy referenciaértékhez hasonlítjuk, mely lehet egy földrajzi régióban az összes, vagy 
akár egy főre jutó környezetterhelés egy évre vonatkoztatva. Jelen kutatásban alkalmazott 
referenciaértékek, azaz normalizációs faktorok a Guinée által megadott egy főre jutó nyugat-
európai kibocsátások 1995-ben [Guinée et al, 2002]. 

Az alábbi 24. ábra mutatja a ’felújítás 1’ szcenárió normalizált értékeit a fenti hatáskategóriák 
tekintetében 1m2 alapterületre és 1 évre vetítve lakosonként. A relatív értékeket összehasonlítva 
azt tapasztaljuk, hogy – minden számított változat esetében – panel épületek felújítási szcenáriói 
az éghajlatváltozás kategóriában okozzák a legnagyobb környezetterhelést, ezt követi a 
savasodás, bár ez a GWP értékeknek közel a fele (átlagosan 55,9%-a). A normalizált eutrofizáció 
és ózonréteg potenciál hatása nem jelentős, arányuk rendre 19,4%, ill. 1,56% átlagosan. 
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Összességében tehát – az adott peremfeltételek mellett – a vizsgált panelépület felújítása 
kapcsán a legfontosabb indikátor az éghajlatváltozási potenciál, más típusú lakóépületekkel 
kapcsolatos eredményekhez hasonlóan [Szalay, 2007]. 

 
24. ábra: A 3FOG épülettípus F4 szcenáriójának normalizált eredményei 

4.3.3 A kelenföldi lakótelep összesített eredménye 

Az egyes épülettípusok számításai után az épületállományra történő kivetítés lehetőségét 
illusztrálom a Kelenföldi lakótelep mintáján keresztül, a legfontosabbnak bizonyult 
éghajlatváltozási potenciál vizsgálatával. 

Budapest déli részén található a Kelenföldi lakótelep (Kelenföldi pályaudvar, Etele, Tétényi és 
Fehérvári út által határolt terület), mely a hazai panelos építkezés egyik első megvalósult 
példája. Az itt található lakóépületek több ütemben, a panelüzem változtatásai miatt többféle 
panelszerkezettel épültek 1966 és 1975 között. Zömében 10 szintes 3, ill. 6 fogatú szekciókból 
álló középmagas sávházakkal, köztük 15 szintes pontházakkal és 1-2 szintes kiszolgáló 
épületekkel valósult meg. A lakótelepen hat eltérő épülettípus található: három eltérő sávház 
típus (3FOG, 3FOG-hőhidas, 6FOG és KB-512), egy ún. „fülesház” (Kf10), a szabadon álló A10, 
illetve a 4 emeletes TB-51 típus, összesen 53 lakóépület mintegy 580.860 m2 szintterülettel. 

A 3.4. fejezetben ismertetett módszer alapján az épületállomány alapterületre vetített 30%-át a 
jelenleg hatályos rendelet alapján felújítottnak (F1 szcenárió) tételeztem fel, s ezeken 
további energetikai minőséget növelő felújítással nem számoltam.  

Az egyes épülettípusok elemzése után az eredményeket az eredeti állapotban lévő épülettípusok 
darabszámának megfelelően összesítettem, s ezzel meghatároztam a lakótelep mitigációs 
potenciálját (ld. 24. táblázat). 

  

 
25. - 26. ábra: A kelenföldi lakótelep éghajlatváltozási potenciáljának alakulása a szcenáriók függvényében 

2020-ban és 2060-ban, 1 m2 átlagos alapterületre vetítve 
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A 2020-as évre – 5 évvel a döntési időpontunk után – az összes építési, bontási, valamint épület 
felújítási munkálatok lezajlottak a feltételezett szcenáriók alapján, ennek következtében az 
éghajlatváltozási potenciál 8-10%-os csökkenést mutat a nincs felújítás (NF) 
környezetterheléséhez viszonyítva (ld. 24. táblázat). A felújítás mértékének megfelelően a 
használati fázis jelentősége csökken az épület energetikai minőségének függvényében (ld. 25. - 
26. ábra). Az új épület (UE) szcenáriók esetében – mivel csak 5 évvel vagyunk a bontás és az 
építés után – a GWP több mint háromszoros kibocsátást eredményez (349-359%) és ennek 
legjelentősebb életciklus szakasza az építés, mely 69,4-74,5%-ért felel. 

A következő vizsgált időpont 45 évvel a döntési időpont után, 2060. Az NF szcenárió épületei 
eddigre elérték a várható élettartamuk végét, így már elbontásra kerültek és helyettük új épület 
épült. Ezáltal az NF szcenárió már tartalmaz egy bontási és egy építési fázist is, és így a 
legmagasabb kibocsátásért felel (ld. 25. - 26. ábra). Az idő múlásával a karbantartási fázis egyre 
jelentősebbé válik az összes szcenárióban, az F4 szcenárió esetében már 29,3%-a a teljes 
kibocsátásnak. 

 

Lakótelep Szcenáriók 
Szekciók 

száma 
(db) 

Össz. nettó 
alapterület 

(m2) 

Éghajlatváltozási potenciál aránya 
az NF szcenárióhoz 

2020 2060 2090 

KELENFÖLD 

nincs felújítás 146 580 860 100,00% 100,00% 100,00% 
felújítás 1 146 580 860 90,03% 52,45% 83,71% 
felújítás 4 146 580 860 92,00% 43,21% 74,59% 
új épület 2 146 580 860 320,26% 76,45% 84,34% 

24. táblázat: A kelenföldi lakótelep éghajlatváltozási potenciálja 2020-ban, 2060-ban és 2090-ben 

A lakótelep épületeinek eredményét összegezve kimutattam, hogy hosszú távon a 
mélyfelújításnak van a legalacsonyabb környezetterhelése. Amennyiben az eredeti állapotban 
lévő lakóépületeket a közel nulla energiafelhasználású szintre újítanánk fel (F4), akkor közel 
57%-os éghajlatváltozási potenciál csökkenést érhetünk el 2060-ra az eredeti állapotban 
hagyott épületekhez képest. 

 

 
27. ábra: A kelenföldi lakótelep éghajlatváltozási potenciáljának alakulása a szcenáriók függvényében 

2090-ben, 1 m2 átlagos alapterületre vetítve  

Alapfeltételezésem szerint a panelos épület energetikai felújítása legalább 20 évvel megnöveli 
annak várható élettartamát, ezért a felújított épületeket később kell elbontani (55-65 évvel a 
döntési időpont után, épülettípustól függően), pl. az ’A10’ épület 2075-ben bontandó el. Ezáltal a 
2090-es időpontban már ezen bontási szcenáriók hatását is vizsgálhatjuk (ld. 27. ábra). 
Számításaim alapján 75 évvel a döntési időpont után az F3 és F4 szcenáriók okozzák a 
legalacsonyabb környezetterhelést az éghajlatváltozás tekintetében, 16-25%-os csökkenéssel az 
NF esetéhez képest. Ennél is hosszabb időtartamot nem célszerű vizsgálni, mert az eredmények 
bizonytalansága nő, elsősorban a jövőben várható energetikai követelmények, az esetleges új 
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építőanyagok, valamint az energiaellátás tekintetében. A részletes eredményeket lásd a 9.4. 
Mellékletben. 

4.4 Holisztikus épületszerkezeti szemlélet 

Tudományos kutatások során a holisztikus elemzés egy rendszernek vagy a rendszer egy 
vetületének egészét vizsgálja, hasonlítja vagy azonosítja. Az életciklus-elemzések során is fontos, 
hogy az egész épületet holisztikusan kezeljük, azaz szemben az energetikai-alapú elemzésekkel, 
ne csupán a termikus burok szerkezeteire koncentráljunk. Egy épület minden lényeges 
összetevőjére kiterjedő életciklus-elemzéshez azonban nagyon sok bemenő adatra van szükség, 
ami a tervezés kezdeti szakaszában még nem feltétlenül áll rendelkezésre. Ezért megjelentek az 
életciklus-elemzés egyszerűsítésére irányuló törekvések.  

A vonatkozó szakirodalomban csak elvétve találunk erre vonatkozó számításokat: Kellenberger 
és Althaus azt vizsgálta, hogy mekkora hatása van a kiegészítő szerkezetek 
leegyszerűsítésének az egyes építőelemeken belül (pl. csavar rögzítés, ragasztó stb.) 
[Kellenberger, Althaus, 2009]. Az „all-inclusive” megközelítés tartalmazza a szállítás, az építési 
folyamat, az építési hulladék-kezelés, ill. a kiegészítő elemek, munkák (pl. csavar, ragasztószalag 
stb.) környezetterhelését is. Az „all-inclusive” és a „teljesen lecsökkentett” megközelítés közötti 
eltérés 15-30% a nem megújuló kumulatív energiaigény, ill. eco-indicator 99 esetében. 
Eredményeik szerint a kiegészítő anyagok is jelentős hatással bírnak, bár ez anyagtól függően 
kisebb vagy nagyobb. A másik ilyen jelentős hatás a szállítás (gyár kapujától az építési 
helyszínre). Az építési folyamat hatása kevesebb, mint 8% és az építési hulladék hatása 
kevesebb, mint 4% a teljes kibocsátáshoz képest [Kellenberger, Althaus, 2009]. Bonnet et al. két 
eltérő egyszerűsített LCA módszert hasonlít össze a részletes életciklus-elemzéssel, s  
eredményeik alapján az eltérés nem több mint 20% [Bonnet et al, 2014]. 

Célom, hogy meghatározzak olyan tényezőket, amelyek segítségével az épületszerkezetek 
egyszerűsített, energetikai szemléletű elemzése alapján becsülni lehet a komplex életciklus-
elemzés eredményét az építésre, a felújításra, a karbantartásra, valamint a bontásra 
vonatkozólag. A tényező segítségével már a tervezés során előzetes környezeti vizsgálatot 
tudunk végezni, amikor az energetikai számításhoz szükséges mennyiségek már 
rendelkezésünkre állnak, de a pontos adatok csak a későbbiekben határozhatóak meg. 

A számításaim során a korábbiakban ismertetett hatáskategóriákat vizsgáltam, s az 
épületszerkezetekhez kapcsolódó környezetterhelési számításokat az alábbi lépésekben 
végeztem: 

1.) lépés: az épületszerkezetek energetikai szemléletű életciklus-elemzése; 
2.) lépés: az 1.) lépés azonban már holisztikus rétegrenddel számítva; 
3.) lépés: holisztikus rétegrenddel és külső méretekkel számítva; 
4.) lépés: az 3.) lépés a holisztikus épületszerkezeti kiegészítésekkel együtt; 
5.) lépés: az 4.) lépés már belső szerkezetek számításával kiegészítve. 

Jelen kutatás során tehát csak az épületszerkezetekhez kapcsolódó kibocsátásokat elemzem, az 
üzemeltetésre számított végeredmény ugyanaz, ezért azt elhanyagoltam. Az előző fejezetben 
bemutatott eredmények holisztikus szemlélettel készültek, azaz az 5. lépés szerint számítottam. 

4.4.1 Energetikai szemléletű életciklus-elemzés 

A vizsgálat első lépéseként az energetikai tanúsítás alapján rendelkezésre álló adatokkal 
végeztem el az épületszerkezetek életciklus-elemzését. Az üzemeltetést nem számolva, csupán 
az építésre, a felújításra, a karbantartásra, valamint a bontásra vonatkozóan. A számítás során 
csupán az épület fűtött térfogatának határoló szerkezetivel számoltam. A hazai szabályozás 
alapján, az energetikai számítás során, a határoló szerkezetek belső méretei alapján számított 
lehűlő felületével számolunk. Az energetikai számítások, azaz a határoló szerkezetek 
hőátbocsátási tényezőjének számítása folyamán pedig csupán a jelentős hővezetési ellenállású 
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tételeket (hőszigetelés) veszik figyelembe, a hőtechnikai szempontból nem releváns tételeket 
általában elhanyagolják (pl. üvegszövet háló, fóliák stb.). 

Számított homlokzati rétegrend (F4 szcenárió): 

• hőszigetelés: polisztirolhab (16 cm); 
• (meglévő vasbeton szendvicspanel – nem számítva). 

Az eredményeket az alábbi táblázatban ismertetem, az épülettípusok közötti eltérés oka az 
épület tagoltsága, azaz az eltérő lehűlő felület és fűtött térfogat arány, valamint a különböző 
építési időből adódó, eltérő fennmaradó élettartam hossza, az üzemeltetési környezetterhelés 
figyelmen kívül hagyva, mert az változatlan. 

GWP, F4 1. lépés: energetikai szemléletű életciklus-elemzés 

épülettípus felújítás karbantartás bontás összesen 

3FOG-hőhidas 0,616 0,977 0,262 1,855 

6FOG 0,390 0,705 0,210 1,305 

3FOG 0,666 1,055 0,283 2,004 

KY 0,769 1,190 0,326 2,285 

P100 0,466 0,732 0,196 1,394 

K-I 0,584 0,945 0,263 1,792 

A10 0,686 1,027 0,258 1,970 

GYŐR 6/73 0,745 1,276 0,348 2,369 

H-0 0,797 1,488 0,420 2,704 

KF10 0,477 1,372 0,241 2,090 

KB-512 0,573 1,635 0,276 2,484 

TB 51 0,607 1,667 0,283 2,557 

1301 0,484 1,267 0,190 1,941 

ÁTLAG 0,605 1,180 0,273 2,058 

szórás 0,126 0,310 0,064 0,422 

25. táblázat: Az energetikai szemléletű életciklus-elemzés éghajlatváltozási környezetterhelése épület-
típusonként, F4 szcenárió 1m2 alapterületre, a fennmaradó élettartamra vonatkoztatva [kg CO2eq/m2, év] 

4.4.2 Holisztikus rétegrend 

A következő lépés, hogy a számításba vett homlokzati, valamint a lapostető rétegrendek ne 
csupán a hőszigetelést tartalmazzák, hanem az összes szükséges kiegészítő, rögzítő elemet. A 
számított teljes homlokzati hőszigetelő rendszer (THR), az összes kiegészítő elemmel: 

• vakolat (kb. 3kg/m2); 
• üvegszövet háló (145g/m2); 
• cementbázisú ragasztó (4-5kg/m2); 
• műanyag tárcsás dűbel, beütőszeggel (átlagosan 8db/m2); 
• hőszigetelés: polisztirolhab vagy ásványgyapot (16 cm vastagságban); 
• cementbázisú ragasztó (4-5kg/m2); 
• (meglévő vasbeton szendvicspanel – nem számítva) 

A rétegrendek vizsgálatakor kimutattam, hogy a homlokzati felület m2-re vetítve, 16 cm vastag 
polisztirol hőszigetelés esetén a nem megújuló kumulatív energiaigény 68,6%-a kapcsolódik a 
hőszigeteléshez figyelembe véve a felújítást, karbantartást, bontást. Ezen kibocsátás 98,2%-a a 
polisztirol gyártásához kapcsolható, a többi a  szállításhoz és a hulladékkezeléséhez kapcsolódik. 
A fennmaradó 31,3% jelentős részéért a cementbázisú ragasztórétegek a felelősek, összesen 
26,0%-át teszik ki a teljes energiahasználatnak. 
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Az éghajlatváltozási potenciált tekintve az arány kissé eltér, a polisztirolhoz a teljes rétegrend 
CO2-eq kibocsátásának a 75,8%-a köthető, s ennek 56,8%- az anyag gyártása, s 42,1%-a 
hulladékkezelés. Az ózon réteg károsodása szempontjából a polisztirol hatása nem olyan 
jelentős, csupán a kibocsátás 29,2%-ért felelős, míg két ragasztó réteg összesen 65,6%-áért. A 
legmagasabb kibocsátási arány a fotokémiai oxidációhoz köthető, a kibocsátás 91,79%-a a 
polisztirolhoz köthető, s ennek 99,5% az anyag gyártása. A savasodási és az eutrofizációs 
potenciálhoz kötődő kibocsátások aránya az éghajlatváltozáshoz hasonlóak. 

THR - 
polisztirol 

GWP AP ODP POCP EP 
CED, nem 
megújuló 

ragasztó 9,62% 16,38% 32,82% 3,49% 22,37% 13,01% 

polisztirol 75,84% 61,65% 29,22% 91,79% 50,10% 68,67% 

tárcsás dűbel 3,00% 2,38% 0,60% 0,77% 2,46% 3,14% 

ragasztó 9,62% 16,38% 32,82% 3,49% 22,37% 13,01% 

üvegszövet háló 0,68% 1,62% 1,04% 0,21% 1,16% 0,72% 

vakolat 1,25% 1,60% 3,51% 0,26% 1,54% 1,44% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

26. táblázat: 1 m2 polisztirollal készült homlokzati hőszigetelő rendszer egyes rétegeihez tartozó 
kibocsátás aránya, hatáskategóriák szerint 

Amennyiben az ásványgyapot hőszigetelést vizsgáljuk, a rétegrend nem megújuló kumulatív 
energiaigénye csupán 68,8%-a a polisztirolos rendszernek. Ezen belül az ásványgyapot 
gyártásához köthető kibocsátás is alacsonyabb (54,4%). Az általam vizsgált hatáskategóriák 
tekintetében az ásványgyapothoz köthető kibocsátás 38,3-69,7% között mozog, a 
legalacsonyabb az ózon réteg bomlása esetében, míg a legmagasabb a savasodás esetén. 

THR - 
ásványgyapot 

GWP AP ODP POCP EP 
CED, nem 
megújuló 

ragasztó 14,62% 12,94% 28,58% 14,51% 15,97% 18,91% 

ásványgyapot 63,25% 69,70% 38,36% 65,84% 64,38% 54,48% 

tárcsás dűbel 4,56% 1,88% 0,52% 3,20% 1,76% 4,57% 

ragasztó 14,62% 12,94% 28,58% 14,51% 15,97% 18,91% 

üvegszövet háló 1,03% 1,28% 0,90% 0,87% 0,83% 1,04% 

vakolat 1,90% 1,26% 3,05% 1,06% 1,10% 2,09% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

27. táblázat: 1 m2 ásványgyapottal készült homlokzati hőszigetelő rendszer egyes rétegeihez kapcsolódó 
kibocsátás aránya, hatáskategóriák szerint 

A lapostetőt az alábbi rétegrenddel számítottam: 

• 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez; 
• tárcsás dűbel (átlagosan 8db/m2); 
• polisztirolhab lemez (24 cm vastagságban); 
• (meglévő vízszigetelés és vasbeton panel – nem számítva). 

A GWP, AP, illetve EP hatáskategóriák tekintetében 60,3-65,4% arányú a polisztirol 
hőszigeteléshez kapcsolódó kibocsátás, míg a POCP kategóriában 92,9%. ODP esetében 
jelentősebb a bitumenes lemez hatása, az összes kibocsátás 70,4%-a köthető ide. Az 
éghajlatváltozás tekintetében a homlokzati hőszigeteléshez hasonlóan a gyártási fázis mellett 
elég jelentős a hulladékkezelés. 
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Lapostető GWP AP ODP POCP EP 
CED, nem 
megújuló 

vízszigetelés 32,86% 33,52% 70,44% 6,52% 37,71% 32,77% 

tárcsás dűbel 1,72% 1,67% 0,40% 0,52% 1,97% 1,99% 

polisztirol 65,42% 64,81% 29,16% 92,96% 60,31% 65,24% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

28. táblázat: Az utólagosan készített lapostető rétegrend egyes rétegei kibocsátásának arányai, 
hatáskategóriák szerint 

4.4.3 Külső felületek 

A hazai szabályozás alapján az épületenergetikai számítás során a határoló szerkezetek belső 
lehűlő felületével számolunk, ezzel szemben az életciklus-elemzések folyamán, az 
épületszerkezetek beépített energiáját azok teljes felületével, azaz a külső felületekkel kell 
számolni, így ennek hatását is vizsgáltam a holisztikus szemlélet során. 

Külső falak tekintetében a 4-5 szintes panelos épület típusoknál a külső méretekkel számított 
lehűlő felület 7,4-14,6%-kal nagyobb, mint a belső felület, a 10-11 szintes épületek esetében ez 
az eltérés 12,7-20,4% között mozog, az attika és a lábazati felületek számítása nélkül. A P100-as 
15 lakószintes épülettípus esetében a külső és belső méretekkel mért homlokzati falfelület 
különbsége 18,7%. A lapostető tekintetében a loggiás épületek esetében nagyobb az eltérés, 
hiszen a tető a fűtetlen loggia fölé is kinyúlik, ezért a külső felület 9,5-13,2%-kal nagyobb, mint a 
belső, a többi típusnál ez az eltérés pedig 4,4-7,5%. A magastetős épület padlásfödéménél 2,1% 
az eltérés a belső és a külső lehűlő felület között. Az eredmények részletesen a 0. Mellékletben 
találhatóak. 

4.4.4 Holisztikus épületszerkezeti kiegészítések 

Az épület energetikai korszerűsítési tervének elkészítése során ügyelnünk kell a hőveszteség 
minimalizálására, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a hőhídmentes kialakításra. Ennek 
érdekében az épület termikus burkából kinyúló szerkezetek hőszigetelésére is gondolnunk kell. 
Figyelembe kell vennünk továbbá az energetikán túl az egyéb jelenleg hatályos jogszabályi 
rendelkezéséket is (pl. tűzvédelem). Ezek hatását ismertetem a következő két alfejezetben. 

4.4.4.1 Épületenergetikai kiegészítések 

Az energetikai szemléletű életciklus-elemzések során csupán a fűtött épület(rész) határoló 
szerkezeteit veszik számításba. Ezáltal pl. a homlokzati utólagos hőszigetelés modellezésekor a 
termikus burkon kívül eső, ám – épületszerkezeti és hőtechnikai okok miatt – feltétlenül 
hőszigeteléssel ellátandó felületek elmaradnak, mert mennyiségük és kialakításuk a tervezés 
korai fázisában még nem ismert (pl. attika, lábazat ld. 28. ábra és 29. ábra). Ezek elmaradása 
felújítás után komoly hőhíd-problémákat, ezáltal párakicsapódást, s végül a penész megjelenését 
eredményezné. 
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28. ábra: Kéthéjú lapostető attika hőszigetelés 

[saját ábra] 
29. ábra: Lábazat hőszigetelés [saját ábra] 

Szintén jelentős hőhíd-problémát okoz, ha figyelmen kívül hagyjuk az – eredetileg hőhíd-
megszakítás nélkül – készült loggia- és erkélylemezeket is. A felújítás során ezek körbe 
hőszigetelése sajnos nem elkerülhető (ld. 30. ábra). Erkélyek esetében van lehetőségünk csupán 
azok eltávolítására és hőhíd-megszakítással készült új erkélyek telepítésére, de erre a hazai 
gyakorlatban ez idáig csupán egy példa volt, egy Budapest IV. kerületében található 3 szintes 
panelház esetében, így ezt a lehetőséget nem vettem számításba. 

  
30. ábra: Loggia körbe hőszigetelés [saját ábra] 31. ábra: Loggia mellvédfal külső hőszigetelése 

[saját ábra] 

Építészeti szempontok szerint foglalkozni kell a homlokzati fal síkjában futó loggiamellvéd falak 
kérdésével is (ld. 31. ábra). 

4.4.4.2 Tűzvédelem 

Az épületek utólagos hőszigetelésekor kiemelt figyelmet érdemel a tűzvédelmi kérdések 
megoldása. Az életciklus-elemzési számításaimhoz a tűzvédelmi kiegészítések tervezését a 2015. 
március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján készítettem 
[BM, 2014]. A felújítások tervezésénél a tűzvédelmi szempontokat mindig az átalakítás körében 
és mértékében szükséges kielégíteni. Szükséges, hogy a tervezés során felállítsuk az épület teljes 
tűzvédelmi rekonstrukciójához szükséges tűzvédelmi koncepciót, mely alapján a rekonstrukció 
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időben elhúzódó, önálló munkarészei egységes koncepció alapján, tűzvédelmi szempontból 
helyesen valósulhatnak meg a jövőben. 

A koncepciók felállításának vizsgálatához az meghatározott épület típusokat három csoportra 
bontottam, a legfelső építményszint járófelületének szintmagassága (M) alapján: 

• 7,00 < M < 14,00m; 
• 14,01m < M < 30,00m; 
• 30,00m < M (magas épület). 

A legfelső építményszint járófelületének szintmagassága kapcsolódó terepszinthez képest 
számítandó (előlépcső esetén, az előtt). 

Az OTSZ bevezette az ún. kockázati osztály fogalmát, mely a „tűz esetén a veszélyeztetettséget, 
a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek 
mértékét kifejező besorolás”, s ez alapján a fent említett épületcsoportokat kockázati osztályba 
soroljuk [BM, 2014]. A tűzvédelmi koncepciót megalapozó követelmény-rendszer 
összeállításának lépései: a funkció, a szintszám, illetve a befogadóképesség alapján a kockázati 
osztály meghatározása, majd a megengedett legnagyobb tűzszakasz területek meghatározása, s 
az alkalmazandó anyagok, épületszerkezeti megoldásokra vonatkozó követelmények. 

Általánosságban elmondható, hogy a fogatolt panelos lakóépületeink fogatai, esetenként 
ikerfogatai (szekciói, dilatációs egységei), illetve a középfolyosós lakóépületek – a mai fogalmak 
szerint – egy tűzszakaszba tartoznak. A teherhordó szerkezetek ugyanakkor általában teljesítik a 
velük szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket. 

A továbbiakban az általam meghatározott épület típusok 1-1 konkrét épületére végzett 
számítások alapján készítettem a típusok osztálya sorolását, de ettől eltérő kialakítású épületek 
is találhatóak hazánkban (pl. több szekciószámmal ebből kifolyólag nagyobb szintterülettel, vagy 
lejtős terepen, ezáltal magasabb legfelső lakószinttel stb.) 

Legfelső építményszint járófelületének szintmagassága: 7,00 < M < 14,00m; 

A szintszám és a lakások száma alapján a vizsgált épülettípusok az alacsony kockázati (AK) 
osztályba tartoznak. Így a tűzszakasz megengedett legnagyobb területe: 5.000m2, s mivel a 
csoportba tartozó épületek nettó szintterülete ezen határérték alatt található, ezért utólagos 
tűzszakasz-határok kialakítása nem szükséges. A homlokzati tűzterjedési határérték földszint és 
legfeljebb 4 szintes épületek esetében Th =30perc. Ezt a követelményt több, a mai hazai piacon 
található polisztirolhab homlokzati hőszigetelő bevonatrendszer is teljesíti, általában maximum 
20cm vastagságig (pl. Baumit EPS, Mapetherm-PS stb.). 

Ezen csoportba tartozó épület típusok a TB-51, GY 6/73, H-0 illetve a 4M magastetős épület. 

Legfelső építményszint járófelületének szintmagassága: 14,01m < M < 30,00m; 

A szintszám és a lakások száma alapján a vizsgált épülettípusok a közepes kockázati (KK) 
osztályba sorolandóak. KK kockázati osztályban tűzszakasz megengedett legnagyobb területe: 
5.000m2. Mivel az eredetileg egy tűzszakaszként kialakított épületek tűzszakasz-területe 
jelentősen meghaladja a jelenlegi előírások szerinti korlátot, ezért utólagos tűzszakaszolás 
szükséges. A tűzszakasz-határokat a dilatációs határoknál jelöltem ki. A dilatációs egységeket 
elválasztó kettős vasbeton falak megfelelnek a tűzgátló falakra vonatkozó tűzállósági 
követelményeknek, azonban mivel a lapostetőn tetőszinti tűzterjedés elleni gátakat nem 
alakítottak ki, ezek a lapostetők felújítása során elkészítendők (ld. Hiba! A hivatkozási forrás 
nem található.), valamint a dilatációs egységhatároknál kialakított tűzszakasz-határokat az 
utólagos homlokzati hőszigetelés kialakítása során is figyelembe kell venni (ld. 35. ábra 36. 
ábra). 

A lapostetők utólagos hőszigetelése során sok esetben elengedhetetlenné válik a tetőszinti 
átkötő folyosók bontása, elsősorban a hőszigetelés megfelelő elhelyezhetősége miatt, s ezt egy 
korláttal elzárt járható folyosóval helyettesítem. Utólagosan tetőszinti tűzterjedés elleni gátak 
kialakítását terveztem a szekcióhatároknál. Ennek szükséges mérete, a tűzgátló szerkezetekre 
vonatkozó követelményt kielégítő szerkezetek figyelembe vételével legalább 60cm (ld. 33. ábra). 
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Az „1301” sz. magastetős épület esetében is szükséges hasonló tűzterjedés elleni gát kialakítása 
a szekcióhatáron. 

 

 
 

 
32. ábra: Kéthéjú hidegtető 
épület dilatáció megoldás: 
eredeti épület [ÉMI, 2012] 

33. ábra: Tetőszinti tűzterjedés elleni 
gát kialakításának elvi ábrája                       

[BM, 2014] 

34. ábra: Megvalósult példa 
(Budapest, Kelenföld)                 

[saját fénykép] 

Az OTSZ alapján a teljesítendő homlokzati tűzterjedési határérték követelménye, nyílásos 
homlokzatoknál Th=45perc. Ezt a követelményt több, a mai hazai piacon megtalálható 
polisztirolhab homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer is teljesíti, általában maximum 20cm 
vastagságig (pl. Baumit EPS, Mapetherm-PS stb.). Ezen felül a szekciónkénti épület-dilatációknál 
– amelyek egyben tűzszakasz-határok is – homlokzati tűzterjedés elleni gát kialakítása is 
szükséges, 90 cm szélességben „A1” vagy „A2” tűzvédelmi osztályú hőszigeteléssel, s ezzel 
egyidejűleg kialakítjuk a homlokzati teljes hőszigetelő rendszer dilatációját is (ld. 35. ábra). 

A függőleges homlokzati tűterjedés elleni gát szükséges mérete 1,30m, mely a nyílással ellátott 
homlokzati szakaszokon általában biztosított, azonban néhány épülettípus esetében (pl. Kf-10) 
találkozunk franciaerkélyekkel. Ebben az esetben az ajtó szemöldök és a fölötte lévő ajtóküszöb 
közötti terület teljes egészében „A1” vagy „A2” tűzvédelmi osztályú (pl. ásványgyapot) 
hőszigeteléssel készítendő, kétoldalt 30-30cm túlnyúlással. 

 

  
35. ábra: A tűzvédelmi sávok elhelyezkedése a homlokzaton 

[saját ábra] 
36. ábra: A tűzvédelmi sávok 

elhelyezkedése a homlokzaton                      
[saját fénykép] 

Az OTSZ alapján a 10 cm-nél vastagabb, B-D tűzvédelmi osztályú, azaz éghető magú (pl. 
polisztirol) homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek esetén az ablakszemöldök, illetve a 
homlokzati szellőzőnyílások fölött tűzvédelmi sávok kialakítása szükséges „A1” vagy „A2” 
tűzvédelmi osztályú teljes felületen felragasztott ásványgyapot hőszigetelésből, 30-30 cm-es 
túlnyúlással 20 cm magasságban, amennyiben a nyílászáró a hőszigetelés síkja mögött 
helyezkedik el (ld. 35. ábra) [BM, 2014]. Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje során a 
földszinti főbejárati ajtókat kifelé, a kiürítés irányába nyíló szerkezetekre kell cserélni. A 
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közepes, ill. a magas kockázati besorolású épületek esetében az erkély, a loggia, illetve az árkád 
födémlemezeinek alsó oldali hőszigetelése csak „A1” vagy „A2” tűzvédelmi osztályú 
hőszigeteléssel készíthető. 

Ezen kategóriába tartozó épülettípusok: 3FOG, 3FOG-hőhidas, Ky, 6FOG, K-I, A10, KB-512, Kf-10, 
ill. a 1301 magastetős épület. Azonban, mint korábban említettem előfordulnak olyan 
lakóépületek is, melyek a csatlakozó terepszint magasságának következtében esetlegesen 
átkerülnek a magas épület kategóriába (pl. a lejtős terepen található Gazdagréti lakótelep egyes 
11 szintes épületei). Ezért konkrét tervezés esetében az épületek tűzvédelmi besorolás minden 
esetben egyedileg ellenőrizendő! 

Legfelső építményszint járófelületének szintmagassága: M > 30,00m (magas épület) 

A magas épületek a szintszám és a lakások száma alapján a magas kockázati (MK) osztályba 
sorolandóak, így a tűzszakasz legnagyobb megengedett területe: 1.000m2 

Ezen épülettípusok esetében, csak „A1” vagy „A2” hőszigetelő rendszer alkalmazható az utólagos 
hőszigetelésre. A homlokzati tűzterjedési határérték, az előző osztályhoz hasonlóan pedig Th = 
45perc (de ezt az OTSZ alapján nem szükséges az MSZ 14800-6:2009 szerinti homlokzati 
tűzterjedési határérték-vizsgálattal igazolni A1-A2 tűzvédelmi osztályba tartozó, légrés nélküli 
homlokzati burkolati, bevonati és vakolt hőszigetelő rendszerek esetén, ha a homlokzati 
tűzterjedés elleni gát követelményei szintenként teljesülnek). 

A 4.5. fejezetben felállított hazai panelos épületállomány tipológiában csupán egy, a „P100”-as 
típus tartozik ebbe a kategóriába. Ezen épület lépcsőháza általános emeleten a külső térből 
megközelíthető így a földszinten egy előtér kialakításával és annak túlnyomásossá tételével 
füstmentesnek tekinthető. 

Tekintettel arra, hogy az épületekben számos tűzvédelmi hiányosság diagnosztizálható, s 
feltételezésem alapján a tervezett energetikai felújítás nem teljes rekonstrukció, nem terjed ki az 
épület egészére, így a felújítás során elmaradó intézkedéseket, tűzvédelmi szempontból 
kedvezőtlen sajátosságokat az épület élettartama során később az esetleges karbantartásokkal 
végzik el, így a felújítás tervezésekor ezeket nem vettem figyelembe: 

• Épületgépészeti aknák tűzvédelmi szempontból történő felújítása (megfelelő tűzállóságú 
elhatárolás, az egyes szintek közötti tűzterjedés megakadályozása a légtechnikai 
rendszerekbe épített tűzvédelmi záróelemekkel és a gépészeti és villamos vezetékek 
födém- és faláttöréseibe épített tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerekkel); 

• Lakásbejárati ajtók cseréje megfelelő tűzállóságú szerkezetekre; 
• A pinceszinti tárolók ajtóinak cseréje megfelelő tűzállósági határértékű szerkezetekre; 
• A lépcsőházak elválasztása a pincei középfolyosóktól tűzgátló előtérrel; 
• A lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítése, 14 m fölötti szintmagasságú 

épületek esetén azok füstmentessé alakítása; 
• Az ún. száraz felszálló rendszer korszerűsítése, nedves rendszerré átalakítása.   

4.4.4.3 Egyéb kiegészítő elemek 

Végül néhány egyéb kiegészítő bádogos szerkezetet is számításba vettem, mint például az attika 
lefedés, az ablakpárkányok, melyeket az utólagos hőszigetelés elkészítésekor feltétlenül cserélni 
szükséges. 

4.4.4.4 Összességében 

Összességében tehát az alábbi „holisztikus épületszerkezeti kiegészítések” hatását vettem 
figyelembe: 

• Attika körbe hőszigetelés; 
• Lábazati szigetelés; 
• Loggiamellvédek hőszigetelése; 
• Loggia körbe hőszigetelés és új burkolat készítése; 
• Kiegészítő bádogos szerkezetek: ablakpárkányok, attika lefedés; 
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• Tűzvédelmi kiegészítések: tűzszakasz határok kialakítása a homlokzaton (ásványgyapot 
sávok), ill. a tetőn (tetőszinti tűzterjedés elleni gát), tűzvédelmi sávok a nyílászárók 
fölött. 

4.4.5 Belső szerkezetek 

Az energetikai szemléletű vizsgálatok során csupán az épület határoló szerkezeteit veszik 
figyelembe, ezzel szemben a holisztikus vizsgálat része a belső szerkezetek (pl. födémek, falak, 
nyílászárók), illetve a fűtött térfogaton kívül eső épületrészek (pl. pince, fűtetlen földszint) 
számítása is. Ennek figyelembe vétele függ az elemzés céljától: amennyiben különböző 
hőszigetelési szcenáriókat veszünk figyelembe, a belső szerkezetek azonosak, ezért az 
összehasonlítás során elhanyagolhatóak. Ha azonban bontás-új épület kontra felújítást nézünk, 
akkor fontos a belső szerkezet is. 

A „felújítás 1” (F1) és a „felújítás 2” (F2) szcenárióra vonatkozó eredményeimet az alábbi 
táblázatok és grafikonok illusztrálják. Az F3 és F4 szcenáriók esetében épületszerkezeti változás 
nem történik, ott az energia megtakarítás fokozását épületgépészeti eszközökkel biztosítjuk (pl. 
napkollektor, hővisszanyerős szellőzés), így ezért az F2 szcenárió vizsgálata – épületszerkezeti 
szempontból – tulajdonképpen az F3, ill. az F4 szcenáriók vizsgálatával azonos, ezért a 
továbbiakban F4 szcenárióként fogok rá hivatkozni. 

10-11 szintes 
épület típusok 

  
A termikus burok épületszerkezeteihez köthető emisszió aránya 

az összes épületszerkezethez képest 
(4. lépés aránya az 5. lépéshez) 

szcenárió 
 

karbantartás felújítás bontás összesen 

Felújítás 1 átlag 44,92% 92,86% 32,64% 49,85% 

  szórás 5,21% 2,50% 4,06% 4,66% 

Felújítás 4 átlag 52,01% 94,36% 38,61% 56,75% 

  szórás 5,12% 2,17% 4,02% 4,35% 

29. táblázat: A 10-11 szintes épület típusok esetében a termikus burok CO2eq emissziójának aránya az 
összes épületszerkezethez képest (holisztikus kiegészítőkkel és rétegrendekkel) 

Számításaim alapján, a fűtött épülettérfogatot határoló szerkezetek (termikus burok szerkezetei 
és az épületszerkezeti kiegészítések) által okozott CO2eq-kibocsátásának aránya az összes (külső 
és belső) épületszerkezethez képest a karbantartási fázis során számottevő, az F1 szcenárió 
esetében átlagosan 44,9%, míg a mélyfelújítás következtében (F4) átlagosan 52,0%-ra nő (ld. 29. 
táblázat). A felújítási életciklus szakaszban tapasztalható 100%-tól számított eltérés a 
termikus burokhoz nem tartozó, ám a felújítás során elkészítendő holisztikus épületszerkezeti 
elemek okozta eltérés (pl. árnyékolószerkezet). A bontási szakaszban átlagosan 32,6-38,6% a 
termikus burokhoz tartozó szerkezetek bontása a felújítás mélységétől függően (F1-F4 
szcenárió). Az átlagos kibocsátási értékek a 4-5 szintes panelos épület típusok esetében 2-3%-
kal magasabbak (ld. 9.5. Mellékletben). 

4.4.6 Eredmény 

Célom volt, hogy olyan szorzószámokat határozzak meg, amelyek segítségével – panelos 
lakóépületek esetében – az egyszerűsített, energetikai szemléletű, épületszerkezeti elemzés 
alapján becsülni lehet egy komplex életciklus-elemzés eredményt, az építésre, a felújításra, a 
karbantartásra, valamint a bontásra vonatkozóan. 

A vizsgálatot a 4.4. fejezet bevezetőjében ismertetett 5 lépés alapján végeztem el. Az elemzés 
céljától függ, hogy melyik lépés hatását kell figyelembe venni: amennyiben a célunk eldönteni, 
hogy egy adott épület esetében – környezetterhelési szempontból – az épület felújítása vagy a 
bontása (és új építése) a kedvezőbb szcenárió-e, akkor az 5. lépést kell vizsgálnunk, mely az 
tartalmazza az épület összes külső és belső szerkezetét. Amennyiben „csupán” az esetleges 
energetikai felújítási lehetőségek közötti választás a kutatás célja, akkor a 4. lépés hatását 
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célszerű vizsgálni, hiszen ezen esetben a belső szerkezetekkel nem történik változás, így azok 
hatása nem befolyásolja döntésünket. 

4.4.6.1 3FOG épülettípus részletes eredményei 

Első lépésben a legjellemzőbb épülettípus, a 3FOG épület eredményeit ismertetem az F1 és F4 
szcenárióra vonatkozóan az éghajlatváltozás, a savasodás, az eutrofizáció, az ózonréteg 
károsodása, valamint a foto-oxidánsok képződése indikátorok alapján. Az épületek eredményeit 
az alábbi diagramokban 1 évre vetítve ábrázoltam, ami a fennmaradó élettartamra vonatkozik. 

  
37. ábra: 3FOG épülettípus, éghajlatváltozás: F1 

szcenárió 
38. ábra: 3FOG épülettípus, éghajlatváltozás: F4 

szcenárió 

Az F1 szcenáriót vizsgálva a 4. lépés az 1. lépéshez képest összesen 46%-os növekedést 
eredményez. A nagy ugrás az 5. lépésnél látható, a nagy tömegű belső szerkezetek számításba 
vétele miatt 197,1%-os növekedést látunk (ld. 37. ábra). A mélyfelújítás (F4) esetében a 4. lépés 
esetében 37,5%-os növekedést tapasztaltam (az 1. lépéshez képest), az 5. lépésnél pedig 
145,5%-os növekedést látunk (ld. 38. ábra). Az 5. lépést tekintetében pedig a karbantartás 
aránya számottevő, kb. 57%-a az épületszerkezetekhez kapcsolódó teljes kibocsátásnak. 

A 4.3 fejezetben ismertetett eredményeim alapján hosszú távon a javasolt megoldás a 
mélyfelújítás, azaz az F4 szcenárió, így a további indikátorokat ezen szcenárió esetére 
vizsgáltam. 

A savasodás és a foto-oxidánsok képződés növekedési aránya is hasonló az éghajlatváltozáshoz, 
annyi eltéréssel, hogy a felújítási fázis jelentősebb hatással bír, a teljes kibocsátás mintegy 
harmada (rendre 27,9-31,3%), lásd 39. ábraés 40. ábra. Az életciklus szakaszok jelentőségét 
ábrázoló grafikonokat lásd a 9.5. Mellékletben. 

  
39. ábra: 3FOG épülettípus: F4 szcenárió: 

savasodás 
40. ábra: 3FOG épülettípus: F4 szcenárió: foto-

oxidánsok képződése 

Mindezektől az ózonréteg károsodása jelentősen eltér, több mint nyolcszorosára nő a kibocsátás 
a holisztikus épületszerkezeti kiegészítések (4.lépés) számítása következtében, míg körülbelül 
tízszeres az 5. lépés kibocsátása az 1. lépéshez képest (ld. 41. ábra 42. ábra). Ezen indikátor 
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tekintetében a karbantartási életciklus szakasz a legjelentősebb (51,5%-a a teljes 
kibocsátásnak), s ezt szorosan követi a felújítási életciklus (34,7%). Az életciklus szakaszok 
jelentőségét ábrázoló grafikonokat lásd a 9.5. Mellékletben. 

  
41. ábra: 3FOG épülettípus: F4 szcenárió: 

eutrofizáció 
42. ábra: 3FOG épülettípus: F4 szcenárió: 

ózonréteg károsodása 

Az eredményeket alaposan vizsgálva azt találtam, hogy a savasodás, valamint az eutrofizáció 
tekintetében a felújítás legjelentősebb hatást okozó tényezője a műanyag ablak gyártása (ezen 
belül az ablakkeret és az üveg kb. azonos hatással bír). Az ózonréteg károsodása szempontjából 
a lábazatokhoz használt extrudált polisztirolhab-gyártásnak jelentős az 1m2 homlokzati felületre 
vetített kibocsátása. A foto-oxidánsok tekintetében, amint azt a korábbi 4.4.2 fejezetben láttuk az 
(expandált) polisztirol hab gyártása bír jelentős kibocsátással. 

4.4.6.2 Éghajlatváltozás az összes épülettípus esetében 

Alapvető célom volt, hogy olyan szorzószámokat határozzak meg, amelyek segítségével az 
egyszerűsített, energetikai szemléletű elemzés alapján becsülni lehet egy komplex életciklus 
elemzés eredményét, az épületszerkezetek építésére, felújítására, karbantartására, valamint a 
bontására vonatkozólag. Ennek érdekében meghatároztam, hogy az egyes lépések kibocsátása 
miként aránylik az 1. lépés kibocsátásaihoz. Mivel a legjelentősebb indikátornak az 
éghajlatváltozás bizonyult (ld. 4.3.1.5 fejezet), ezért a továbbiakban ezt vizsgálom. Az 
épülettípusok vizsgálata alapján a mélyfelújítás, azaz az F4 szcenárió a javasolt megoldás, így 
ennek az eredményeit ismertetem az összes meghatározott épülettípusra vonatkozóan 
részletesen. Az F1 szcenárióra vonatkozó részletes eredményeket lásd a 9.5. Mellékletben. 

Az alábbi 30. táblázat alapján megállítottam, hogy az egyszerű polisztirol hőszigeteléssel történő 
energetikai jellegű életciklus-elemzéshez (1. lépés) képest a teljes homlokzati hőszigetelő 
rétegrendi számítás (2. lépés) átlagosan közel 20%-os kibocsátási többletet eredményez. Ezen 
felül a határoló szerkezetek külső felületének számítása 5-15% többlet között mozog, mely a 
külső és a belső méretekkel számított lehűlő felületek arányát tükrözi. Az épületszerkezeti 
kiegészítések (pl. attika körbe hőszigetelés, lábazati hőszigetelés stb.) hatása épülettípustól 
függően 10-52% többlet kibocsátást eredményez (az 1. lépéshez viszonyítva). Végül a 
holisztikus számítás utolsó vizsgált lépcsője a belső épületszerkezetek számítása jelentős 
eredménynövekedést eredményez, az 1. lépéshez az előzőeken felül átlagosan további 116%-os 
kibocsátást kell számítanunk. Ezen eredmény szórása az épületek felület-térfogat arányának 
változatossága miatt elég nagy: 23,6%. A holisztikus eredmény, azaz az 5. lépés tehát ezen 
arányok összesítése után 220-339%-a az 1. lépéskor számított kibocsátásnak. Az átlagos 
270% eredmény szórása 33%, az átlag alatti értékek jellemzően az átlagosnak számított építési 
idő (1975) előtt épült lakóépületekre, míg az átlag feletti a később épült épülettípusokra 
jellemző.  
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Épülettípusok 

A lépések közötti többlethez kapcsolódó összes 
kibocsátás aránya az 1. lépéshez viszonyítva (F4) 

5. lépés 
aránya az 
1. lépés-

hez, 
összesen 

Lehűlő 
felület – 

fűtött 
térfogat 
aránya 

Építési 
idő 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés 

3FOG-hőhidas 100,0% + 20,4% + 11,3% + 21,6% + 105,5% 258,8% 0,312 1965 
6FOG 100,0% + 27,3% + 15,6% + 29,3% + 167,6% 339,9% 0,252 1970 
3FOG 100,0% + 17,7% + 10,2% + 18,6% + 99,4% 245,9% 0,312 1970 
KY 100,0% + 16,7% + 10,5% + 18,8% + 95,4% 241,3% 0,335 1970 
P100 100,0% + 19,5% + 12,0% + 51,9% + 147,8% 331,2% 0,256 1975 
K-I 100,0% + 19,9% + 12,5% + 10,4% + 139,8% 282,6% 0,281 1975 
A10 100,0% + 17,9% + 11,3% + 28,4% + 117,3% 274,9% 0,291 1975 
GYŐR 6/73 100,0% + 22,5% + 8,6% + 23,9% + 104,6% 259,5% 0,435 1975 

H-0 100,0% + 11,6% + 6,3% + 21,4% + 81,3% 220,6% 0,498 1975 

KF10 100,0% + 22,0% + 11,5% + 27,1% + 116,4% 277,0% 0,319 1980 

KB-512 100,0% + 19,6% + 14,2% + 32,4% + 101,0% 267,2% 0,341 1980 

TB 51 100,0% + 19,0% + 8,3% + 25,0% + 113,2% 265,5% 0,372 1980 

1301 100,0% + 13,9% + 5,3% + 16,6% + 121,9% 257,7% 0,316 1985 

min 100,0% 11,6% 5,3% 10,4% 81,3% 220,6% 0,252  

max 100,0% 27,3% 15,6% 51,9% 167,6% 339,9% 0,498  

ÁTLAG 100,0% 19,1% 10,6% 25,0% 116,2% 270,9% 0,321  

szórás  3,8% 2,9% 10,0% 23,6% 33,0% 0,047  

30. táblázat: Az épülettípusok egyes lépések közötti többlet GWP kibocsátás aránya, az 1. lépéshez, az F4 
szcenárió esetében (az 1. lépéshez tartozó GWP értékeket lásd a 25. táblázatban 4.4.1 fejezetben), pirossal 

a maximális, kékkel pedig a minimális értékek kiemelésével 

A szórás tehát az épületek eltérő lehűlő felület és fűtött térfogat (A/V) arányából, azok 
építési idejéből, ezáltal eltérő hosszú fennmaradó élettartamából és így 
magasabb/alacsonyabb karbantartási igényéből adódik.  A következő, 43. ábra az egyes lépések 
közötti többletet ábrázoltam az F4 szcenáriót számítva, az épületeket építési idejük alapján 
csoportosítva (1965, 1970, 1975, 1980, 1985) és a csoporton belül a sorrendet azok A/V aránya 
alapján alakítottam ki. 

Mivel a műanyag ablakszerkezetekhez kötődő CO2-kibocsátás jelentősebb a falszerkezetek 
hőszigetelésénél, ezért a végeredményre némileg hatással van az adott épülettípus ablak és 
tömör falfelület aránya is. Ez leginkább az 1. és a 2. lépés eredményét befolyásolja. 

A 4. lépéshez – azaz a külső szerkezetek komplex energetikai felújításához – tartozó 
legalacsonyabb 1 m2 alapterületre vetített CO2eq kibocsátás a 6FOG épülettípus esetében alakul 
ki. A legmagasabb éghajlatváltozási potenciál pedig a KB-512-es típushoz kötődik, melynek 
kibocsátása 89,9%-kal magasabb (ld. 43. ábra). A P100-as épülettípus egy szinte körbe-loggiás 
épület (ld. 9.3.12. Melléklet), s ezen hőhidak körbe hőszigetelése jelentős hatással bír a 4. lépés 
kibocsátásaira. Az épület tehát érdekes példája, hogy a hőhidak, illetve azok megszűntetése is 
jelentős hatást fejt ki az épület felújításakor az éghajlatváltozási kibocsátásokra. 
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43. ábra: Az épületszerkezetekhez tartozó kibocsátások az F4 szcenárió esetében: csoportosítás építési idő 
alapján, sorrend a lehűlő felület - fűtött térfogat aránya alapján, a fennmaradó élettartamra vonatkoztatva 

Az 5. lépés vizsgálata kimutatta, hogy a legalacsonyabb 1 m2 alapterületre vetített CO2-eq 
kibocsátás ismét a 6FOG épülettípus esetében adódik, azonban a legmagasabb éghajlatváltozási 
potenciál a TB-51-es típushoz kötődik, s közöttük 53,5% eltérést számítottam. 

A 4. és az 5. lépés közötti nagymértékű eltérést a belső szerkezetek karbantartása és bontása 
okozza, mely a 4. lépés karbantartási és bontási igényéhez rendre 135,1% illetve 241,6%-os 
többletet eredményez. Meg kell jegyezni azonban, hogy a karbantartási fázisnak része a 
fennmaradó élettartam során (mely 50-70 év épülettől függően) többek között a felújításkor 
elkészített homlokzati hőszigetelés, valamint nyílászárók cseréje annak – szakirodalom alapján 
meghatározott – élettartamának a végén. 

 

ÁTLAG 
karban-

tartás 
felújítás bontás összesen 

1. lépés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2. lépés 119,0% 119,7% 114,8% 118,7% 
3. lépés 128,3% 128,1% 131,4% 128,7% 
4. lépés 151,0% 151,2% 162,3% 152,5% 
5. lépés 286,1% 159,5% 403,9% 264,9% 

31. táblázat: Az egyes lépéseken belül az életciklus szakaszok aránya az 1. lépéshez viszonyítva, a 
típusépületek átlagában, az F4 szcenárió esetében 

Az energetikai szemléletű életciklus elemzés után, amennyiben a felújítás mélysége a kérdés, 
tehát a 4. lépést szeretnénk vizsgálni, akkor épületszerkezetekhez kapcsolódó kibocsátáshoz F1 
szcenárió esetében 1,67 szorzót, míg F4 szcenárió esetében, azaz a mélyfelújításhoz 1,54-es 
szorzót kell alkalmazni (ld. 32. táblázat), mely tartalmazza a felújítási, a fennmaradó 
élettartamra vonatkozó karbantartási, valamint a bontási szakaszhoz kötődő kibocsátásokat. 

 

 

Építési 

idő:    1965               1970                                1975                                   1980                1985       átlag 
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Éghajlatváltozás 
 

HOLISZIKTUS SZORZÓ 
életciklus szakaszonként 

1 >> 4. lépésre 1 >> 5. lépésre 
karban-
tartás 

felújítás bontás összesen 
karban-
tartás 

felújítás bontás összesen 

Felújítás 1 
szcenárió 

átlag 1,658 1,655 1,798 1,674 3,726 1,771 5,367 3,348 

szórás 0,173 0,178 0,226 0,174 0,701 0,178 0,835 0,521 

Felújítás 4 
szcenárió 

átlag 1,531 1,536 1,649 1,547 2,954 1,618 4,145 2,709 

szórás 0,133 0,141 0,176 0,135 0,447 0,137 0,531 0,330 

32. táblázat: Az épületszerkezethez kapcsolódó holisztikus szorzó, F1 és F4 szcenárió az éghajlatváltozás 
hatáskategóriában [CO2-eq/m2,év] 

Amennyiben vizsgálatunk tárgya az épület esetleges bontása vagy felújítása, akkor az 
épületszerkezetekhez kapcsolódó kibocsátáshoz F1 szcenárió esetében 3,34-es szorzót, míg 
F4 szcenárió esetében, azaz a mélyfelújításhoz 2,70-es szorzót kell alkalmaznunk (ld. 32. 
táblázat), hogy egy energetikai jellegű, egyszerűsített életciklus-elemzésből egy részletes 
életciklus-elemzéshez jussunk. 

A holisztikus szorzó az épülettípusokra számított értékek súlyozás nélküli átlaga. Az 
eredmények szórása az épületek eltérő lehűlő felület és fűtött térfogat (A/V) arányából, 
valamint azok építési idejéből, ezáltal eltérő hosszú fennmaradó élettartamából adódik.  

Az épülettípusokat a fennmaradó élettartamuk alapján csoportosítva arra a megállapításra 
jutottam, hogy az átlagos érték alatt a korábban épült, tehát rövidebb fennmaradó élettartamú 
épületek állnak, míg fölötte a fiatalabb panelos épületek vannak. Az átlagos érték az 1975 körül 
épült panelos épületekre vonatkozik. 

4.5 Érzékenységvizsgálat 

Az épületek életciklus-elemzése sok bizonytalanságot rejt magában, ezért a vizsgálat során 
ezeket, különböző feltételezések, szcenáriók segítségével számítottam, s most a bizonytalan 
paraméterek hatását érzékenységvizsgálattal elemzem. A korábbiakban legjelentősebb 
indikátornak számított éghajlatváltozási potenciálra végeztem a számításokat (ld. 4.3.1.5 
fejezet), s az eredményeket, a leginkább elterjedt épülettípus, a 3FOG példáján keresztül 
illusztrálom. 

4.5.1 A fennmaradó élettartam növekedésének mértéke 

Az életciklus-elemzési számításaim egyik alapfeltételezése, hogy – a szakirodalmi forrásokra 
támaszkodva – az energetikai felújítás következményeként az épület várható élettartama 
legalább 25%-kal megnövekszik. Az érzékenységvizsgálat során azt vizsgálom, hogy az 
élettartam-növekedés hosszának milyen hatása van a végeredményre, elsősorban a bontás és új 
építés, valamint a felújítási szcenáriók viszonyát illetően. 

Alapesetben 25%-os élettartam növekedéssel számoltam, ez 80 év várható élettartam esetében 
20 évet jelent (ld. 4.1.4.2 fejezetben). Az elemzés során számítottam a 10 és a 30 éves 
élettartam-növekedés hatását. Az új épület szcenárióban energetikai minőséget érintő felújítást 
nem tételeztem fel. 

Az alábbi 44. ábra a vizsgált épülettípus fennmaradó élettartam növelésének a hatását mutatja, 
az F1 és az F4 szcenáriók tekintetében, egy évre és egy m2 alapterületre vonatkoztatva, az idő 
függvényében. Az ábrák alapján megállapítható, hogy a vizsgált 75 éves időtávlatban a közel 
nulla energiafelhasználású követelményeket kielégítő (UE2) szcenárió görbéjét, a jelenlegi 
követelményeket teljesítő (F1) szcenárió károsanyag kibocsátása átmetszi, azaz magasabb CO2-
eq kibocsátással jár. Azonban a legalacsonyabb károsanyag-kibocsátású mélyfelújítás (F4), az 
összes vizsgált élettartam-növekedési szcenárió esetén messze elmarad tőle. 
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44. ábra: 3FOG épülettípus: az eltérő élettartam növekedés az F1 és F4, valamint az UE2 szcenáriók 

esetében, az éghajlatváltozási potenciált számítva 

Eredményeim alapján tehát az élettartam növekedésének mértéke nincs hatással a 
végeredményre, miszerint a mélyfelújítás okoz alacsonyabb CO2-eq kibocsátást a vizsgált 
időszakban. Az F4 szcenárió kibocsátása 2060-ban az UE2 szcenárióhoz képest 
alapszcenárióban, azaz 20 éves élettartam növekedés esetén: 47,4%, 10 éves növekedés esetén: 
94,6%, 30 éves növekedés esetén pedig 52,2%-a az új épület összes kibocsátásának. 

4.5.2 Karbantartási gyakoriság 

Az épület karbantartási fázisában az épületszerkezetek, ill. gépészeti berendezések funkcionális 
és műszaki teljesítményének, valamint esztétikai minőségének fenntartásához szükséges 
folyamatokat (pl. nyílászáró mázolása), az elhasználódott elemek cseréjét (pl. nyílászáró csere), 
valamint az ehhez szükséges anyagok gyártását, szállítását, beépítését és a hulladékok kezelését 
számítottam. Az alapszcenárióban átlagos felújítási gyakoriságot feltételeztem az irodalmi 
adatok alapján becsült élettartamokkal (ld. 4.1.4.2 fejezet), s az érzékenységvizsgálat során 
ennél sűrűbb (80%) és a ritkább (110%) karbantartási gyakoriság hatását is megvizsgáltam. A 
karbantartás nem terjed ki a teherhordó szerkezetekre, ezek élettartamát az épület 
élettartamával azonosnak vettem, illetve nem történik energetikai jellegű felújítás sem. 

  
45. ábra: 3FOG épülettípus: karbantartási szcenáriók 2060 és 2090 (80%-sűrűbb és 110%-ritkább 

karbantartási gyakoriság) 

A gyakoribb karbantartás esetlegesen többszöri cserét eredményez az épület fennmaradó 
élettartama folyamán, így a felújítási szcenáriókban 2060-ra 13-21%-os növekedést, míg 2090-
ra 8-11%-os többletet eredményez az éghajlatváltozási potenciálban a 2015-ös döntési 
időponttól számítva. Amennyiben a szerkezeti elemek feltételezett élettartamát 110%-ra 
növelem, azaz a karbantartás gyakoriságát csökkentem, a felújítási szcenáriókban csupán 1-2%-
os kibocsátás csökkenést érünk el 2060-ra, 2-3%-os csökkenést 2090-re az alapszcenárióhoz 
képest (ld. 45. ábra). 
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4.5.3 Távhő-összetétel 

A károsanyag kibocsátás csökkentés (mitigáció) egyik módja, hogy a felújítással csökkentjük az 
épületek energiafelhasználását, a másik lehetőség azonban a hőellátó rendszer korszerűsítése, 
mely történhet energiahatékonyság növelésével (pl. hatásfok, kapcsolt energiatermelés), illetve 
– a végső primer energiafelhasználás csökkentése érdekében – megújuló energiaforrás 
használatával (poligeneráció). Utóbbi hatását is vizsgáltam a 4.1.4.4 fejezetben ismertetett 
távhő-mixek használatával. Alapesetben a földgáz alapú kogenerációs hő-előállítással végeztem 
a számításokat, s az érzékenység vizsgálat során további három eltérő hazai távhő-mixszel 
kalkuláltam: földgáz alapú fűtőmű (pl. FŐTÁV), biogázt és földgázt együttesen használó (pl. 
Miskolc), ill. faaprítékkal fűtött kogenerációs erőmű (pl. Pécs). A vizsgálat során a távhőt csak az 
adott összetétel alapján állítják elő, vegyes rendszereket nem vizsgáltam. 

A vizsgált távhő mixek nem megújuló kumulatív energia tényezői (4.1.4.4 fejezet alapján): 

• Kogenerációs erőmű, exergia allokáció: 
o Földgáz, kombinált ciklusú erőmű – HU (pl. FŐTÁV): 0,61529 MJ-eq/MJ 
o Biogáz – földgáz vegyesen – HU (pl. MIHŐ): 0,55835 MJ-eq/ MJ 
o Biomassza – CH: 0,03438 MJ-eq/ MJ 

• Földgáz, fűtőmű – HU (pl. FŐTÁV): 1,725 MJ-eq/ MJ 

 

  

 
46. ábra: A 3FOG épülettípus éghajlatváltozási 

potenciál: földgáz-alapú kogenerációs távhő 
(alapszcenárió) 

47. ábra: A 3FOG épülettípus éghajlatváltozási 
potenciál: fűtőmű 

Budapesten a fűtőmű által előállított hő aránya az utóbbi években már csupán 40% körüli, a 
fennmaradó 60%-ot kapcsolt energiatermeléssel állítják elő [Némethi, 2014]. A fenti 46. ábra 47. 
ábra: A 3FOG épülettípus éghajlatváltozási potenciál: fűtőmű tanúsága szerint a kapcsolt 
energiatermelés – a felújítási szcenáriók esetében – 40-54%-kal alacsonyabb CO2-eq 
kibocsátással jár 2060-ra, mint a fűtőműben előállított távhő, de a nincs felújítás szcenárió 
esetében is 47%-os a kibocsátás-csökkenés így mindenképpen javasolt a kogenerációs 
erőművek további elterjesztése. Másképpen fogalmazva, ha egy meglévő fűtőművet 
kogenerációssá alakítunk, akkor az eredeti állapotban maradó panelos épület esetében is 47%-
os CO2-eq kibocsátás csökkenést érhetünk el 2060-ra. Valamint, az épület felújítással elért 
környezetterhelés csökkenésen túl további 43-24%-os csökkenést érhetünk el a 
kogenerációs erőmű alkalmazásával. Azonban a végeredményt némileg torzítja, hogy a 
számításhoz – adatok hiányában – az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztés károsanyag 
kibocsátását nem állt módomban figyelembe venni. 
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48. ábra: A 3FOG épülettípus éghajlatváltozási 

potenciál: biogáz és földgáz-alapú kogenerációs 
távhő 

49. ábra: A 3FOG épülettípus éghajlatváltozási 
potenciál: biomassza-alapú kogenerációs távhő 

A biomassza-alapú kogenerációs távhő esetében jelentősen megváltozik a végeredmény, ugyanis 
amint az 49. ábra látható az NF szcenárió okozza a legalacsonyabb CO2-eq kibocsátást 2050-ig, 
mintegy 80%-os csökkenést mutatva a kogenerációs erőműhöz képest. Ennek oka pedig a 
biomassza, mint megújuló energia, primer energia átalakítási tényezőjében keresendő. 

Az ecoinvent adatbázisban például a biomassza alapú távhő nem megújuló kumulatív 
energiaigénye: 0,034 MJ-eq, mely csupán a biomassza kitermelését és szállítását tartalmazza, az 
összes többi kibocsátást azonban a megújuló kumulatív energiaigény (1,07 MJ-eq) foglalja 
magában (ld. 13. táblázat) [ecoinvent, 2007]. Az ecoinvent adatbázis az adatok meghatá-
rozásakor vizsgálja, hogy a tűzifának mekkora hányada fenntartható módon megújuló, a fa 
tüzelőanyagokat például a származási helyüktől függően is megkülönbözteti, s a nem 
erdőgazdálkodásból származó fát (primary forest) nem számítja megújuló energiaforrások közé.  

Hogy a biomasszát mennyire tekintjük megújuló energiaforrásnak az részben filozófiai/politikai 
kérdés is. Uniós tagállamonként is eltérően értékelik megújuló, nem megújuló, vagy részben 
megújuló energiaforrásnak: hazánkban a tűzifa/biomassza rendeletben megadott primer 
energia átalakítási tényezője 0,60 [TNM, 2006] de Ausztriában ugyanez például 1,20.  

Hazánkban a biomassza-fűtés még leginkább fa, ill. fa apríték elégetését jelenti, s ennek széles 
körű elterjedéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő hazai biomassza potenciál. Mindezek miatt 
összességében a megújuló energiaként számon tartott biomassza-alapú távfűtés alkalmazása 
megkérdőjelezhető a budapesti távhő ellátásban. 

Hazánkban részben biogáz-alapú távhő ellátást találunk pl. Miskolcon, ahol egy hulladéklerakóra 
telepített kisméretű erőmű állítja elő a távhőt, fűtőérték alapján számított 30%-ban földgáz 
használatával kiegészítve. A biogáz-távhő mixel fűtött eredeti állapotban lévő épület a 
lebontásáig mintegy 12%-os CO2-eq kibocsátás csökkenést mutat a kogenerációs erőműhöz 
viszonyítva, a felújítási szcenáriók esetében ez 2-9%. Azonban sajnos a hulladéklerakóra 
telepített biogáz az évek során kimerül, így ezt rontja a hosszú távú számítási eredményt.   

Fontos azonban megjegyezni, hogy a távhő ellátás felújítása az épületek károsanyag kibocsátást 
csökkenti ugyan, de adaptációs képességüket nem javítja, tehát bármilyen magtakarítás érünk is 
el vele, önmagában nem elegendő. 
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5 Az épület-felújítás a várható éghajlat tükrében 

Számos szakirodalmi forrás hangsúlyozza, hogy szükség van átfogó klímastratégiára, mely 
magában foglalja az emberi tevékenységek miatt légkörbe jutó, ill. ott felhalmozódó 
üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentését (mitigáció) és a klímaváltozáshoz, a 
szélsőséges meteorológiai és környezeti eseményekhez való aktív alkalmazkodást (adaptáció) 
[Láng et al, 2007], [IPCC, 2007], [Andersson-Sköld, 2015]. Az alkalmazkodás célja a jelenlegi és 
jövőbeli ártalmas hatásokból eredő kockázatok és károk csökkentése költséghatékony módon 
vagy a lehetséges előnyök kiaknázásával [EB, 2007]. 

Jelen fejezetben megvizsgálom, hogy a 3.5. fejezetben kidolgozott panelos épülettípusok 
mennyire sérülékenyek a jövőben várható éghajlati viszonyok tükrében, illetve az esetleges 
energetikai felújítás ezt a sebezhetőséget mennyiben befolyásolja. A klímaváltozás épített 
környezetre gyakorolt hatását a továbbiakban az éghajlat legfontosabb általános jellemzői 
(hőmérséklet, csapadék, szél) köré csoportosítom. 

Célom egy olyan döntéstámogató módszer létrehozása, mellyel egyszerű lépések segítségével 
közelítően megállapítható egy panelos épület, egy lakótelep vagy akár egy ország panelos 
épületállományának sérülékenysége a három legfontosabb éghajlati tényező a szél, a csapadék 
és a hőmérséklet változásának függvényében. A kutatás során – széleskörű szakirodalmi és 
épületszerkezet tervezési szabvány-elemzés alapján – meghatározom a panelos épületek 
releváns műszaki tényezőit, de a kidolgozott módszer kiterjeszthető más épülettípusokra, 
valamint más országokra is. Vizsgálom továbbá, hogy az energetikai felújítás következtében ezen 
érzékenységi paraméterek miként változnak. 

Szakirodalom 

A sérülékenység, vagy más szóval, sebezhetőség, az IPCC definíciója szerint annak a mértékét 
fejezi ki, hogy egy rendszer mennyire érzékeny a klímaváltozás káros hatásaira, és mennyire 
képes megbirkózni e hatásokkal. A sérülékenység függ egyrészt a klímaváltozás jellegétől, 
nagyságától, a változás gyorsaságától, illetve attól is, hogy mekkora az éghajlati változékonyság. 
Másrészt a rendszer érzékenysége és alkalmazkodó képessége is egyértelműen meghatározó 
tényező a sérülékenység számításakor, ez pedig leginkább a helyszín, a méret és a pénzügyi 
lehetőségek függvénye [IPCC, 2007]. Összességében tehát a sérülékenység három tényező 
függvénye: a kitettség a környezeti hatásoknak, az érzékenység és az alkalmazkodó képesség 
[IPCC, 2007], [Schröter et al, 2005], [Pálvölgyi-Hunyadi, 2008]. 

A témakör egyik legjelentősebb összeállítása szerint a klímaváltozás lehetséges hatásai az 
alábbi módon csoportosíthatóak [Hacker et al, 2005]: 

• Tartószerkezetet érő közvetlen hatások (hóteher, szélnyomás, földcsuszamlások stb.); 
• Épületszerkezetet érő közvetlen hatások (rögzítési rendszereket befolyásoló hatások, 

vízháztartás, árnyékolás stb.); 
• Építőanyagokat érintő hatások (fagyállóság, UV-állóság, fakulás, vízállóság stb.); 
• Belső klímát meghatározó indirekt hatások (hőmérséklet, relatív páratartalom stb.). 

Schröter et al. a korábbi szakirodalom alapján összegezték, hogy a sérülékenységi 
vizsgálatoknak mely kritériumoknak kell megfelelnie, s ezek alapján összeállítottak egy nyolc 
lépésből álló módszertani protokollt a vizsgálatok elvégzéséhez [Schröter et al, 2005]. 
Javasolja továbbá, hogy a sérülékenységi vizsgálatokat adott helyszínre végezzük. 

Épületek sérülékenysége egyaránt becsülhető szerkezeti elemzés, az alkalmazott anyagok 
tulajdonságai és statisztikák alapján, valamint empirikus módszerek segítségével, azaz 
káradatok feldolgozásával és mérésekkel [Ginger et al, 2010]. 

Egyes kutatások során országokat vizsgálnak és különböző térképek összevetésével alkotják 
meg az országuk területi sérülékenységét [Peiris, Hill, 2012], [Pérez-Bella et al, 2013]. 
Magyarországon aszály, erdőtűz-veszély, valamint városi hőhullámok tekintetében készült 
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területi sérülékenységi térkép [Bartholy et al, 2011]. Esetenként az eredményeket biztosítási 
adatokkal empirikusan igazolják [Peiris, Hill, 2012], [Power, 2008]. 

Az alkalmazkodó képesség vizsgálata során egyszerre több éghajlati tényezőt is elemezni 
szükséges. Ezért egy tanulmányban eltérő várostervezési stratégiákat hasonlítottak össze és 
rangsoroltak a hőhullámok, az árvizek és légszennyezés, a nyersanyag használat, károsanyag 
kibocsátás, energia- és nyersanyag használat, valamint talaj- és vízminőség szempontjából 
szakirodalmi források és csoportos beszélgetések alapján [Andersson, Sköld, 2015]. 

A felújítás az alkalmazkodó képesség növelésének egy lehetséges lépése, melynek segítségével 
csökkenthetőek az éghajlati kockázatok és bekövetkező katasztrófák a jövőbeni változások 
bizonytalansága mellett [IPCC, 2012], [Carter et al, 2014]. 

A hazai szakirodalomban az első jelentős összefoglaló jelentése a hároméves VAHAVA kutatási 
projekt során készült „A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok”, 
címmel. A kutatás számos területet ölelt fel a vízellátástól, a mezőgazdaságon át egészen az 
épített környezetig [Láng et al, 2007]. Ebben kiemelik, hogy fokozott figyelmet kell fordítani – 
egyebek mellett – az eseti viharokra, a hőhullámokra, valamint az özönvízszerű esőzésekre. 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia épített környezetre vonatkozó fejezetének 
háttéranyagában a CO2-kibocsátás mellett vizsgálták a hazánkban várható éghajlat hatását az 
épített környezetre, a PRUDENCE projekt eredményeinek segítségével [Prudence, 2004].  A 
kutatók általános javaslatokat fogalmaztak meg elsősorban a hőmérséklet-, a 
csapadékmennyiség változás, illetve a szélsebesség növekedés témakörében [Medgyasszay et al, 
2007]. A kutatás épített környezetre vonatkozó részében én is részt vettem. 

A „Szélsőséges események és katasztrófák kockázatának kezelése az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás elősegítése érdekében" című IPCC jelentés hangsúlyozza a kockázatkezelési és 
alkalmazkodási stratégiák szerepét, amellyel a sérülékeny közösségek csökkenthetik a 
klímaváltozással szembeni kitettségüket [IPCC, 2012]. Ennek mintájára elkészült a hazai 
viszonyokat elemző értékelés is [Lakatos et al, 2012]. 

5.1 Módszertan 

Kidolgoztam egy módszertant arra, hogy egy település szélsőséges időjárási eseményekkel 
kapcsolatos sérülékenységének vizsgálatakor milyen tényezőket és azokat milyen 
súlyozással kell figyelembe venni. Ezen alulról építkező módszertan alapeleme az épület, ezért 
a módszer első lépése a vizsgált település/ország típusépületeinek meghatározása. Majd a 
típusépületek sérülékenységi vizsgálathoz az „Éghajlati Hatások és Sérülékenységi Elemzések 
Módszerét” adaptáltam épületek vizsgálatára (Climate Impact and Vulnerability Assessment 
Scheme-CIVAS) [Jacob et al, 2008], [Pálvölgyi, Hunyadi, 2008] (ld. 50. ábra). Az egyes típusok 
sérülékenységének a meghatározása után, azok mennyiségének ismeretében, meghatározható a 
település éghajlati sérülékenysége. 

 

 
50. ábra: Éghajlati hatások és sérülékenységi elemzések módszere [Pálvölgyi, Hunyadi, 2008] 
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A sérülékenységi számítás az épülettípusok érzékenysége, az éghajlati kitettség, illetve a lakók 
vagy tulajdonosok alkalmazkodó képessége alapján számítható. 

Az épületek érzékenysége azt fejezi ki, hogy a vizsgált meteorológiai esemény (pl. a szélvihar) 
milyen módon és milyen mértékben hat az épületre. Meghatározásához, azaz a tartó- és 
épületszerkezeti megfelelőség ellenőrzéséhez, az első lépés a meteorológiai eseménnyel 
kapcsolatos szabályok, előírások vizsgálata, valamint a szakirodalom tanulmányozása. A 
meglévő épületek esetében azok építésekor hatályos szabványokat kell vizsgálni. Emellett 
általános esetben az alábbi tényezőket szükséges figyelembe venni: például az épület kora, a 
tetőformája, a tetőt és homlokzatot burkoló elemek típusa stb. 

A kitettségi tényező az éghajlati katasztrófák pl. a szélsőséges események függvénye, ezek 
jellemzői például a gyakoriság, az intenzitás, a helyszín, ill. a kiterjedés. A kitettségi indikátorok a 
tartó- és épületszerkezeti szabványok szempontjából releváns meteorológiai adatok.  

Az alkalmazkodó képesség, vagy más szóval adaptív kapacitás, az a képesség, ahogy egy 
rendszer reagálni képes a megváltozott körülményekhez. Az épületek alkalmazkodó képessége 
pedig a lakók/tulajdonosok társadalmi és gazdasági környezetétől (kármegelőzési költségek 
viselésével kapcsolatos lehetőségeiktől) és szemléletüktől, gondolkodásmódjuktól függ (például, 
a karbantartási gyakoriság, az ingatlan esetleges biztosítása, ill. a lakóik anyagi helyzete stb.). 

Végül a sérülékenységet a CIVAS modell alapján, az imént ismertetett érzékenység, kitettség és 
alkalmazkodó képesség alapján becsültem. Alapvető feltételezéseim, hogy a kitettség változása 
szignifikáns (pl. a becsült klímaváltozás megjelenése), illetve hogy az épületen okozott kárt 
kizárólag a vizsgált éghajlati tényező (pl. szél) okozza. 

A kidolgozott módszertan segítségével, a kitettség, az alkalmazkodó képesség, ill. az érzékenység 
összegzésével számítható egyes épülettípusok relatív sérülékenysége. Ilyen módon, ha ismert 
egy település épületállományának – a meghatározott típusok szerinti – összetétele, valamint az 
éghajlat várható paraméterei, akkor az egész település sérülékenysége becsülhető.  

Majd vizsgálom, hogy az energetikai felújítás miként befolyásolja az épületek érzékenységét, 
kitettségét, alkalmazkodó képességet, s ezáltal a sérülékenységüket. 

5.1.1 Tatabánya: szél-sérülékenység 

A panelos épületek sérülékenységi vizsgálata előtt, az előbbiekben ismertetett módszertant egy 
egész település, a tatabányai épületállomány szél-vizsgálatával illusztrálom [Horváth, Pálvölgyi, 
2011], [Hrabovszky-Horváth et al, 2013], melynek segítségével a panelos és egyéb, nem panelos 
épületek egymáshoz viszonyított sérülékenysége is vizsgálható. 

A módszer első lépése, a sérülékenységi szempontú épülettipológia kidolgozása a hazai 
lakóépület-állományra. Ezt két nagy csoportra bontva (családi ház és társasház) összesen 11 
típust határoztam meg elsősorban épületszerkezeti kialakítás és építési idő alapján. A típusokat 
eltérő érzékenységi értékekkel jellemeztem, valamint különböző társadalmi és gazdasági 
jellemzőkkel láttam el. 

Mivel a vonatkozó szakirodalom alapján az épületek széllel szembeni sérülékenysége szorosan 
összefügg a tetőik viselkedésével, ezért a kutatás során a meghatározott épülettípusok tetőinek 
szél-sérülékenységét vizsgáltam [Hrabovszky-Horváth et al, 2013]. 

A tatabányai vizsgálat során az alábbi szempontokat határoztam meg a sérülékenység 
vizsgálatához, a vonatkozó szakirodalom, az elérhető biztosítói és meteorológiai adatok, illetve 
az épülettervezési tapasztalataim alapján: 

Az érzékenység, azaz a szél hatásának elemzésekor számításba vett tényezők: az épület kora, a 
tetőformája és mérete, a tetőt és homlokzatot burkoló elemek típusa, a tetőfelépítmények (pl. 
kémény), valamint az épület környezetében található egyéb építmények (pl. villanyoszlop), 
illetve magas növények [Bhandari et al, 2005], [Peiris, Hill, 2012]. Érzékenységi szempont 
továbbá, hogy egy esetleges viharkár mekkora bajt okoz az épület értékéhez képest 
[Hrabovszky-Horváth et al, 2013]. Az egyes épülettípusok érzékenysége, illetve azok súlyozása 
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után az érzékenységi értékeket végül egy öt-osztályos skálán adtam meg, ahol a legmagasabb 
érték (5) jelenti a legérzékenyebb épülettípust. 

A kitettségi indikátorok vizsgálata során meghatároztam –a megelőző szélteher számítási 
szabványok alapján – a szélteher tervezési értékének számításához szükséges karakterisztikus 
szélsebesség értéket. A kitettségi indikátor azon napok számának változása (1971-2000, illetve 
2021-2050 közötti időszakban), amikor a napi átlagos szélsebesség meghaladja a számított 
kritikus értéket. A kitettséget a Regional Model REMO IPCC A1B-szcenárióra [IPCC, 2007] épülő 
szimulációja alapján számítottam. A kitettségi indikátorokat végül egy öt-osztályos skálán adtam 
meg, ahol a legmagasabb érték (5) jelenti a szélnek leginkább kitett épülettípust. 

Az alkalmazkodó képesség meghatározásakor – a kármegelőzési, valamint a kárenyhítési 
költségek viselésével kapcsolatosan – az épület alkalmazkodó képességét befolyásolja a 
lakók/tulajdonosok szemlélete, gondolkodásmódja, pl. hogy az ingatlan rendelkezik-e 
biztosítással. A karbantartási gyakoriság, a felújításra esetlegesen elérhető pályázati források, 
illetve a döntéshozatali folyamat nehézségei (pl. társasházak esetében) is meghatározó 
szempontok. Az adaptív kapacitási értékeket egy öt-osztályos skálán adtam meg a Tatabányai 
Önkormányzat segítségével, ahol a legmagasabb érték (5) jelenti a legjobban alkalmazkodni 
képes épülettípust. 

Végül a sérülékenységet az imént ismertetett kitettségi (Exposure - ΔE), az alkalmazkodó 
képességi (Adaptive capacity – A) és az érzékenységi (Sensitivity - S) osztályok meghatározása 
után számítottam az egyes épülettípusok sérülékenységét (Vulnerability - V) az alábbi egyszerű 
algoritmussal: 

Vi = ΔEi * Si * (6 – Ai) (10) 

Az épülettípusokat az eredmény alapján 1-5 osztályoztam, ahol a legmagasabb érték (5) jelenti a 
leginkább sérülékeny épülettípust, melyek – számításaim alapján – Tatabányán a 4-5 emeletes II. 
világháború után épült blokkos lakóépület, s ezt szorosan követi a 10-11 szintes panelos épület, 
valamint a 2-3 szintes modern többlakásos társasház. A legkevésbé sérülékeny lakóépületek 
pedig a családi házak [Hrabovszky-Horváth et al, 2013].  

 
51. ábra: Tatabánya területi szél- sérülékenysége 2050-re, az épületek tetőinek vizsgálata alapján 

[Hrabovszky-Horváth et al, 2013] 

Az eredményeket – az önkormányzat segítségével meghatározott épülettípus-darabszám alapján 
– Tatabányára kivetítve megalkottam a város sérülékenységi térképét (ld. 51. ábra). 
Végeredményként a város legsérülékenyebb részei a Dózsakert, az Újváros, az Erőmű lakótelep, 
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illetve az Óváros. Tatabánya lakosságát vizsgálva elmondható, hogy a lakosság 48,8%-a a 
legsérülékenyebb területen lakik [Hrabovszky-Horváth et al, 2013]. Fontos kiemelni, hogy az 
egyes osztályok a legnagyobb érték arányában meghatározottak, ezért az értékek csak a 
tatabányai lakóterületek egymáshoz viszonyításakor informatívak. 

Ezen vizsgálatom során igazoltam, hogy az általam kidolgozott módszertan miként alkalmazható 
egy település sérülékenységének a meghatározására. Tanulmányoztam a panelos és egyéb 
lakóépületek viszonyát és mivel a panelos épületek sérülékenynek bizonyultak, a továbbiakban 
fontos foglalkozni ezen lakóépületek sérülékenységével. 

5.1.2 Kutatás lehatárolása 

Jelen fejezetben, a tatabányai vizsgálat során igen sérülékenynek bizonyult épületcsoportra, a 
panelos épületekre szűkítettem a vizsgálandó épületek körét, s a holisztikus szemlélet 
érdekében [Andersson, Sköld, 2015], [Carter et al, 2014] egyszerre több éghajlati tényezőre 
elemzem a sérülékenységüket. Vizsgálom – a 3.5 fejezetben kidolgozott épülettipológiát 
felhasználva – a hazai panelos lakóépület állomány éghajlati sérülékenységét a negatív hatással 
bíró szélsőséges időjárás eseményekkel kapcsolatosan, elsősorban a szélviharok, az 
özönvízszerű esőzések, illetve a hőhullámok kérdését (ld. 52-54. ábra). Az esőzések 
következtében fellépő árvizek és belvizek kérdésével, valamint a pozitív hatással bíró 
eseményekkel (pl. fagyos napok számának csökkenése) nem foglalkoztam. 

   
52. ábra: Beázás az ablakpárkánynál: 

Budapest [saját fénykép] 
53. ábra: Homlokzati 

hőszig. viharkár: 
Nagykanizsa             
[index, 2010] 

54. ábra: Özönvízszerű esőzés során 
elárasztott lakótelep: Miskolc [atv, 2010] 

A korábbiakban kidolgozott épülettipológia használatával, a típus lakóépületek (ld. 3.5 fejezet) 
meteorológiai kitettségének, érzékenységének, illetve alkalmazkodó képességének kvalitatív 
indikátorait a hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint az elérhető biztosítói adatbázis 
segítségével határoztam meg az eredeti állapotban lévő panelos lakóépületeknél. A kutatás 
során az épület, illetve épületszerkezet-függő tényezők mellett helyszín-függő tényezők 
vizsgálata is szükséges volt, ezért a kutatásomat a budapesti nagyobb lakótelepekre végeztem 
el. Az elemzett éghajlati eseményekkel kapcsolatos releváns kockázati tényezők súlyozása 
alapján számítottam a sérülékenységet. Vizsgáltam továbbá, hogy e tényezők (s ezzel együtt a 
sérülékenység) miként változnak az energetikai felújítás következtében. Az energetikai 
felújítás során figyelembe vett lépések: utólagos hőszigetelés a homlokzaton és a tetőn, 
nyílászárók cseréje és utólagos külső árnyékolás, valamint napkollektorok elhelyezése a tetőn. 

Jelenleg nem állnak a rendelkezésre adekvát meteorológiai adatok a szélsőséges időjárási 
események várható jövőbeni intenzitására vonatkozóan olyan módon, hogy azzal részletes 
épületszerkezeti számításokat végezhessek el. Ezért nem állt módomban konkrét számításokat 
végezni, így a meglévő éghajlattal szembeni sérülékenységüket vizsgálom és a modellezett 
tendenciák alapján becsülöm a jövőbeli sérülékenységet. A számításba vett éghajlati modellek az 
1961-1990-es bázis időszakhoz képest 2071-2100-as időszakra határoztak meg várható 
meteorológiai értékeket [Prudence, 2004]. 



Hrabovszky-Horváth Sára: Az energiatudatos panel-rehabilitáció klímastratégiai aspektusai 

www.epszerk.bme.hu  78 

Összességében vizsgálatom kvalitatív jellegű, nem célom pontos számítások elvégzése: a 
sérülékenységi osztályokat a legmagasabb érték arányában határoztam meg, ezért az értékek 
csak a panelos épületek egymáshoz viszonyításakor informatívak. A kutatás viszont holisztikus 
szemléletű, hiszen az éghajlat legfontosabb tényezőire kiterjed és az összes budapesti 
lakótelepet vizsgálja, valamint könnyen kiterjeszthető más épülettípusokra is. 

5.1.3 Biztosítói adatbázis elemzése 

A kutatásom során – az Allianz Hungária Zrt. jóvoltából – tanulmányozhattam a 2010. május 15. 
és június 21. közötti viharok során, lakóépületekben keletkezett káradatokat (összesen 
18.348db káreset). Ezen időszakban egymás után két, rendkívül erős és hosszantartó vihar 
pusztított Magyarországon, illetve a Karpát-medencében: a Zsófia-, illetve az Angéla-ciklon, s 
nagyrészt ennek köszönhetően 2010-ben, az éves csapadékösszeg magasan túlszárnyalta az 
elmúlt 110 év rekordjait [OMSZ, 2012]. 

A rendelkezésemre álló adatok az Allianz Hungária Zrt. otthon- és lakóközösség-biztosítási 
szerződések – adott időszakra vonatkozó – vihar-, illetve felhőszakadás káreseményeinek rövid 
leírása, a kifizetett kárösszeg, továbbá a biztosított épület jellemzői és a kockázatviselés 
helyének irányítószáma [Allianz, 2014]. 

A biztosítói adatbázisban adott épületjellemzők: 

• falazat (szilárd, vályog vagy fa); 
• szintszám (lakás, földszint vagy 1 emeletes, 2-4 emeletes, 5 és több emeletes épületek); 
• építési év (az esetek 36,9%-ában adott, a többiben hiányos). 

Mivel a panelos épületek jellemzően 5 és többemeletesek, így vizsgálatomat ezen 
épülettípusokra szűkítettem. A kutatásom folyamán az alábbi szűrési szempontok segítségével 
tanulmányoztam a káreseményeket: 

• káresemény jellemző okozója: vihar vagy felhőszakadás; 
• ennek függvényében a káresemény jellege: beázás, pince/alagsori helyiségek elöntése 

vagy viharkár; 
• viharkár helye az épületben: tető (pl. fedés, kémény, ereszcsatorna), homlokzat (pl. 

nyílászáró, redőny); 
• beázás esetében annak előfordulási helye (pl. ablak környezetében, tető felől, 

panelillesztéseknél stb.), azonban sok esetben ez nem kideríthető a rövid leírásból. 

A vizsgálat során a feltérképezett káresemények száma alapján vontam le a következtetéseimet, 
melyeket leginkább a szakirodalmi adatok igazolására használtam (ld. 5.1.3 és 5.3. fejezetben). 

5.2 Szélviharok 

A szél sebességét a globális tényezőkön kívül, nagymértékben a lokális tényezők határozzák 
meg: a domborzat, a felszín borítottsága, valamint a környezetben található egyéb akadályok (pl. 
épületek, fák, fasorok stb.). A szélsebesség azonban hajlamos a gyors és jelentős időbeni 
változásokra, s az előforduló pillanatnyi maximumot nevezzük széllökésnek. Az átlagos 
szélsebesség alapján hazánkat a mérsékleten szeles vidékek közé sorolhatjuk (a szélsebesség évi 
átlagai 2-4m/s között változnak). Évente hozzávetőlegesen 122 szeles nap fordul elő, amikor a 
maximális széllökések elérik vagy meghaladják a 10m/s-ot, és ennek körülbelül negyede pedig 
viharos szél, amikor a maximális széllökések meghaladják a 15m/s-os értéket [OMSZ, 2012].  

Az épületek tartó- és határoló szerkezeteit leginkább igénybe vevő viharok relatív 
gyakoriságának és intenzitásának a növekedését prognosztizálták a 2071-2100-as időszakra 
az 1961-1990-es bázis időszakhoz képest [Prudence, 2004]. Így a jövőben számolnunk kell a 
szélnyomás, illetve a szél szívó hatásának a növekedésével, mely mind tartószerkezeti, mind 
épületszerkezeti problémákhoz vezethet. A várható káresemények a szélnek leginkább kitett 
felületeken, s így elsősorban a tetőkön, illetve magas épületek esetében a 
homlokzatburkolatokon, nyílászárókon és azok társított szerkezetein jelentkeznek majd. 
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5.2.1 Érzékenység 

Az épületek várható viselkedésének megismerése érdekében az első lépés a meteorológiai 
terhekre történő méretezési előírások tanulmányozása, majd a hazai és nemzetközi 
szakirodalom kutatás, valamint az elérhető biztosítói adatbázis elemzése. 

Szabvány 

Az első lépés a szerkezetre vonatkozó szélteher meghatározáshoz a szél torlónyomásának 
meghatározása az épületek tervezésekor hatályos szabvány szerint [MSZ, 1986]. Ezt a jelenleg 
érvényes előírással [Eurocode, 2004] összehasonlítva értékelhető, hogy mennyiben változott az 
elmúlt évek során a szabályozás és ezzel a szerkezetek esetleges „tartaléka”. 

A szél hatása az épülethatároló szerkezetre függ az épülettől (épületmagasság, forma, a 
homlokzat, illetve a tetőszerkezetek dinamikai jellemzői) és annak környezetétől (elhelyezkedés, 
környezetének beépítettsége, föld felszínének formája). A korábban hatályos Magyar Szabvány 
alapján [MSZ, 1986] alapján a szél torlónyomásának (w0) meghatározása történhet 
meteorológiai szélsebesség adatok alapján vagy egy egyszerűsített eljárással: 

• meteorológiai adatok alapján: wo = v2/1600 kN/m2 (ahol ’v’ az átlagos 3 másodperces 
szélsebesség, 50 éves gyakorisággal)  

• meteorológiai adatok híján: wo = 0,7*(h/10)0,32  kN/m2 (ahol ’h’ az épület magassága) 

A fenti képletek alapján számolt érték, sűrűn beépített terület esetében (pl. városközpont) 
csökkenthető: wo = 0,455*(h/10)0,44  kN/m2 

Tehát amennyiben rendelkezésünkre áll 50 éves gyakorisággal előforduló (azaz egy éven belüli 
2%-os előfordulási valószínűségű) átlagos 3 másodperces szélsebességi adat (azaz a 
széllökés), akkor azzal számolhattunk. Ennek hiányában egyszerűsített képlet állt a 
rendelkezésünkre. Ehhez hasonlóan a ma hatályos Eurocode alapján végzett, számított 
szélhatások alapértéke is az egy éven belüli 2% előfordulási valószínűségű szél, azaz a 
karakterisztikus érték (ld. 55. ábra) [Eurocode, 2004]. 

 
55. ábra: Időben változó hatások különböző értékei az Eurocode szerint [Visnovitz, 2006] 

A tervezés során figyelembe veendő érték ebből a karakterisztikus értékből számítható 
(különböző biztonsági és egyidejűségi tényezőkkel szorozva), tehát a meteorológia és a 
tartószerkezet-tervezés kapcsolatát a karakterisztikus érték teremti meg. Hazánk a szélsebesség 
kiindulási értéke szempontjából egyetlen zónába esik, s ezt a szabvány hazai melléklete 
tartalmazza, mely a 10m magasságban fellépő 10 perces átlagos szélsebesség 
karakterisztikus értéke: vb0 = 23,6m/s = 84,96km/h [Visnovitz, 2006]. A referenciamagasság 
nyeregtető esetén a gerincmagasság, lapostető esetén pedig az attika magassága. 
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Épület  MSZ, 1986 EUROCODE, 2004 

Típus 
Tetőforma 

(hajlás-
szög) 

Referencia 
magasság 

[m] 

Torló-
nyomás 

qp(z)     
[kN/m2] 

Átlagos 
szélsebesség a 

magasság 
függvényében        

vm [m/s] 
3 SEC. SZÉL 

Torló-
nyomás 

qp(z)     
[kN/m2] 

Átlagos 
szélsebesség a 

magasság 
függvényében       

vm [m/s] 
10 MIN. SZÉL 

3FOG-hőhidas L 29,5 0,732 34,23 0,670 18,69 

A10 L 33,5 0,774 35,20 0,703 19,39 

3FOG L 28,9 0,726 34,08 0,664 18,58 

KF10 L 32,8 0,767 35,04 0,698 19,28 

KY L 33,3 0,772 35,16 0,702 19,36 

KB-512 L 32,4 0,763 34,94 0,695 19,21 

TB 51 L 16,4 0,566 30,08 0,522 15,45 

GYŐR 6/73 L 17,3 0,579 30,44 0,535 15,74 

6FOG L 29,8 0,735 34,29 0,672 18,74 

K-I L 33,0 0,769 35,09 0,700 19,31 

H-0 L 15,0 0,544 29,50 0,501 14,95 

P100 L 47,1 0,900 37,94 0,797 21,27 

4M M (40°) 20,0 0,617 31,43 0,571 16,54 

1301 M (32°) 30,5 0,743 34,48 0,679 18,87 

33. táblázat: A szél által okozott torlónyomás és szélsebesség értékei a korábbi [MSZ, 1986], illetve a ma 
hatályos [Eurocode, 2004] szabvány alapján (L-lapostető; M-magastető) 

Kiszámítottam a szél által okozott torlónyomás értékeit a referencia magasságban, a korábban 
[MSZ, 1986], illetve a ma hatályos [Eurocode, 2004] szabvány alapján. A régi Magyar Szabvány 3 
másodperces széllökésekkel számol, míg az Eurocode 10 perces átlagos szélsebességgel, ezért a 
két szabványt a szélsebességek alapján nem, csupán a számított torlónyomás értékek alapján 
lehet összehasonlítani (ld. 33. táblázat). Az eredmény szerint az értékek közel azonosak, 
azonban a tervezési értékhez biztonsági és alaki tényezők számításba vétele is szükséges. A 
szélteher (parciális) biztonsági tényezője a régi hazai szabvány szerint γ=1,2, míg a jelenleg 
hatályos Eurocode-ban γ=1,5. Ez a ma tervezett épületek esetében nagyobb biztonságot 
eredményez.  

Szakirodalmi áttekintés 

Amint számos kutatás bizonyítja, a szélviharok következtében a lakóépületben keletkezett károk 
szoros összefüggésben vannak a tető és az épülethatároló szerkezetek teljesítő képességével [pl. 
Ruck, Heneka, 2008]. A szélteher időben ingadozik és közvetlen hatása az épülethatároló 
szerkezetek külső felületére van, míg a belső felületekre csupán közvetetten hat. 

Az épületek szél-érzékenységégének értelmezésekor azt vizsgálom, hogy az épület mennyire 
érzékeny a szél által okozott hatásokra. Ez történhet direkt (pl. fedést megbontja, vagy a kémény 
rádől az épületre), illetve indirekt (pl. fa vagy villanyoszlop rádől az épületre) módon, ezért 
mindkét aspektust vizsgálni szükséges [Peiris, Hill, 2012]. 

Az egyik legátfogóbb elemzés a klímaváltozás majdnem mindegyik aspektusával foglalkozik és 
találunk benne fejtegetést a szélviharokkal kapcsolatosan is [Roaf et al, 2005]. A szerző a 
szélviharokkal kapcsolatosan felhívja a figyelmet egy – a laikus emberi gondolkodással 
ellentétes – „jelenségre”, miszerint jellemzően az 1960-as évektől rosszabb minőségű 
tetőszerkezetek készültek, mert az addigi tapasztalati úton történő méretezés az esetek döntő 
többségében túlméretezett szerkezetekhez vezetett, így azok a meteorológiai terhekkel 
szemben is nagyobb tartalékokkal rendelkeztek. A szerkezeti, méretezési szabványok 
bevezetése óta a mérnökök jellemzően a minimális követelményeket igyekeznek teljesíteni, így 
általánosságban elmondható, hogy az 1960-as évek előtt épült tetők kevésbé érzékenyek, mint 
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fiatalabb társaik [Roaf et al, 2005]. Hasonló következtetésre jut Anne Power is, aki biztosítói kár 
eseményeket feldolgozó irodalom tanulmányozása alapján azt állítja, hogy az 1970 után épült 
épületek és a használt építőanyagok kevésbé ellenállóak a bekövetkező károknak [Power, 2008]. 
Kifejti továbbá, hogy bizonyos modern épületek nehezen és csupán jelentős költségekkel 
alakíthatóak alkalmazkodóképessé a jövőben.  

Ezzel szemben Ausztráliában az 1970-es években bekövetkezett viharok következtében komoly 
jogszabályi változásokat vezettek be, így az épületeket 1980 előtti és utáni kategóriákba 
sorolják: megjegyzi továbbá a szerző, hogy a tervezési és kivitelezési hibák is jelentős hatással 
bírnak az épületeink rugalmasságára [Ginger et al, 2010]. 

Egy indiai kutatás során összeállított szempontrendszer a szélviharokkal szembeni 
érzékenységet település és épület szinten vizsgálja: település szinten többek között jelentős 
hatással bírt a település földrajzi elhelyezkedése (sík terep, völgy, hegytető stb.), a terület 
beépítettsége, valamint az épületek környezetében található fák magassága. Épület szinten a tető 
formája és hajlásszöge és magassága, a felhasznált anyagok, az épület környezetének 
lejtésviszonyai, ill. a nyílások aránya a homlokzatokon a meghatározó tényezők [Bhandari et al, 
2005]. A kutatás során fal és tetőforma alapján kategorizálják az épületeket. 

A részletes szakirodalmi kutatásomat összefoglaló táblázatot lásd a 9.6.1 Mellékletben. 

Panelos épületek jellemzői 

Az eredeti állapotban lévő panelos lakóépület állományt vizsgálva több, általánosságban 
megfogalmazott tényezőt azonosnak tekinthetünk és a szofisztikált eredmények érdekében új 
tényezőket is számításba vehetünk. A hazai panelos épületek a homlokzat burkolat 
szempontjából azonosak, így ezt a tényezőt nem számítottam. Az építési idő jellemzően 
meghatározza az épületszerkezeti kialakításokat, de a szélteher szempontjából nem történt 
jogszabályi változás a vizsgált épülettípusok esetében, így ezt a tényezőt is elhanyagoltam. A 
városrész beépítettségét a lakótelepek esetében azonosnak feltételeztem. A szakirodalom 
alapján az épületek érzékenysége függ a környezetükben található építmények, növényzet 
esetleges sérülésére (pl. a villanyoszlop rádől az épületre), azonban vasbeton épületek esetén az 
így okozott kár elhanyagolható, így ezt a tényezőt sem számítottam.  

Az épületeknek a legérzékenyebb része a tető [Ginger et al, 2010]. Általánosságban elmondható, 
hogy a lakóépületek esetében a tetőfedés anyaga és mérete az épület tetőformájával függ 
össze: a lapostetős épületek lemezes fedéssel (vízszigetelés) burkoltak, míg a magastetők 
jellemzően kiselemes (pl. cserép, pala) fedésűek. A vonatkozó szakirodalom alapján a kiselemes 
fedések és ezáltal a magastetős épületek érzékenyebbek a szélszívásra [Bhandari et al, 2005], s 
ezt a biztosítói viharkár adatok feldolgozása során empirikusan igazoltam is [Allianz, 2014]. 
Összességében – tetőforma alapján – az épületeket két nagy csoportra bonthatjuk: lapostetős és 
magastetős épülettípusok, a legkevésbé érzékenyek a lapostetősek, míg magastetős épületeken  
belül az alacsonyabb hajlásszögű épület bizonyult rosszabbnak [Nemes, 2009]. 

Az épületmagasságnak kiemelkedő szerepe van az épületek széllel szembeni érzékenysége 
szempontjából, amint azt a tartószerkezeti méretezés során ismertettem. A szélteher számítási 
képlet alapján ez a tényező a legjelentősebb az érzékenységi vizsgálat során, így ezt a 
legmagasabb súlyozással vettem figyelembe. Az épülettípusok épületmagassági osztályba 
sorolását a szintszámok függvényében alakítottam ki: 

• 5 lakószintes (épületmagasság: 15,00 - 17,30m): 1. osztály; 
• 10-11 lakószintes (épületmagasság: 26,00 - 33,40m): 2. osztály; 
• 15 lakószintes (épületmagasság: 47,10m): 3. osztály. 

A szakirodalomi kutatás alapján összefoglalásképpen tehát a panelos épületek szél-
érzékenységének becslése során az alábbi tényezőket vettem figyelembe: 

• tetőforma [Bhandari et al., 2005]; 
• épületmagasság [Eurocode, 2004]. 
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Mindkét tényező alapján az épülettípusokat 1-3 osztályokba soroltam és – a szakirodalom, a 
biztosítói adatbázis, valamint személyes tapasztalataim alapján – eltérő súlyszámokkal láttam el. 
Az osztályba sorolásnál az 1-gyengén érzékeny, 2-közepesen érzékeny, 3-kiemelten érzékeny. Az 
tényezők eredményeinek összegzése után érzékenységi osztályokba soroltam az 
épülettípusokat, ahol a legmagasabb érték jelenti a legérzékenyebb épülettípust (ld. 34. 
táblázat). Fontos kiemelni, hogy az egyes osztályok a legnagyobb érték arányában 
meghatározottak, ezért az értékek csak a panelos épületek egymáshoz viszonyításakor 
informatívak. 

Épülettípus 

tetőforma épületmagasság 

súlyozott 
összeg 

ÉRZÉKENYSÉG
I OSZTÁLY (1-

5) 
tető hajlás-

szög 
osztály 

(1-3) 

épület-
magasság (m) 
/ lakószintek 

száma  

osztály 
(1-3) 

3FOG-hőhidas 0-5° 1 29,50 / 10 2 5 3 

A10 0-5° 1 33,48 / 10 2 5 3 

3FOG 0-5° 1 28,90 / 10 2 5 3 

KF10 0-5° 1 32,80 / 11 2 5 3 

KY 0-5° 1 33,30 / 11 2 5 3 

KB-512 0-5° 1 32,40 / 10 2 5 3 

TB 51 0-5° 1 16,40 /   5 1 3 1 

GYŐR 6/73 0-5° 1 17,30 /   5 1 3 1 

6FOG 0-5° 1 29,75 / 10 2 5 3 

K-I 0-5° 1 33,00 / 11 2 5 3 

H-0 0-5° 1 15,00 /   5 1 3 1 

P100 0-5° 1 47,10 / 15 3 7 5 

4M 40° 2 15,00 /   5 1 4 2 

1301 32° 3 26,00 / 10 2 7 5 

 
súlyozás 1 

 
2 

  
34. táblázat: Az épülettípusok szél-érzékenysége 

Súlyozott összeg 
Érzékenységi osztály 

-tól -ig 

6,2 7,0 5 kiemelten érzékeny 
5,4 6,2 4 fokozottan érzékeny 
4,6 5,4 3 közepesen érzékeny 
3,8 4,6 2 mérsékelten érzékeny 
3,0 3,8 1 gyengén érzékeny 

Érzékenység, osztályba sorolás 

Az összesítés alapján a P100-as típus, azaz a 15 emeletes lapostetős épület, illetve a 1301-es, 
azaz a 10 emeletes magastetős épülettípus bizonyult a legérzékenyebbnek (ld. 34. táblázat). Az 
eredményeim alapján a szélviharokra legkevésbé érzékeny panelos épületek a 4-5emeletes 
lapostetősek, azaz a TB-51, a GYŐR 6/73, illetve a H-0 típusok. 

Az egyes épületek érzékenysége alapján számítható a lakótelepek érzékenysége. A budapesti 
nagyobb panelos lakótelepek vizsgálata során az 3.4 fejezetben bemutatott 5. táblázat, azaz a 
budapesti nagyobb panelos lakótelepein található lakások száma alapján becsültem a 
lakótelepek érzékenységét. Az ott található épületeket eredeti állapotban lévőnek feltételeztem. 
Eredményem alapján kiemelten érzékenynek az Újpalotai, a Békásmegyeri, az Óbudai, 
illetve az Újpest-városközponti lakótelep bizonyult. Az eredményt összefoglaló táblázatot 
lásd a 9.6.1 Mellékletben. 
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5.2.1.1 Energetikai felújítás 

Vizsgáltam, hogy az imént meghatározott tényezők miként változnak az energetikai felújítás 
következtében, illetve esetlegesen mely újabb paraméterek meghatározása szükséges. Az 
energetikai felújítás során elkészül az épülethatároló szerkezet utólagos hőszigetelése, 
melynek része a homlokzatra, valamint a lapostetőre tervezett hőszigetelés. Amennyiben a 
jelenlegi teljes homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvet követve készül a 
hőszigetelő táblák rögzítése [MÉSZ, 2010] a rögzítés megfelel a mai szélviszonyoknak, a 
szélsebesség növekedése esetén azonban az előírások felülvizsgálata szükségessé válhat. 

A tetőre telepített napkollektorok, napelemek szélnek jelentősen kitett szerkezetek, ezért 
azok rögzítésére kiemelt figyelmet kell fordítani a felújítás tervezésekor, ellenkező esetben az 
épület érzékenysége növekszik [Ginger et al, 2011]. 

A biztosítói adatbázis tanulmányozása során derült fény arra, hogy a szél jelentős károkat okoz 
az 5 és több emeletes 1968-1985 között épült épületek esetében a redőnyszerkezetekben 
[Allianz, 2014]. A mitigációs célok teljesítése érdekében azonban külső árnyékolók elhelyezése 
szükséges, így azok rögzítését és szerkezeti kialakítását is tervezni szükséges. 

Összességében az energetikai felújítás, azaz az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, külső 
árnyékolók elhelyezése, illetve a tetőn elhelyezett napkollektorok növelik az épületek széllel 
szembeni érzékenységét. 

5.2.2 Kitettség 

A kitettségi-indikátorok a rendelkezésre álló jelenlegi meteorológiai adatok, valamint a jövőre 
vonatkozó számítások alapján határozhatóak meg. A szabadon hozzáférhető meteorológiai 
adatokat a CARPATCLIM projekt során határozták meg: 1961-2010 közötti mérési adatok 
interpolálásával létrehozták a Kárpát-régió éghajlatának részletes tér- és időbeli digitális klíma 
atlaszát [CARPATCLIM, 2013]. A 3.4 fejezetben feltérképezett lakótelepek vizsgálatához, azok 
elhelyezkedését interpoláltam az adott CARPATCLIM rácspontokhoz (ld. 56. ábra) és ennek 
segítségével meghatároztam az adott lakótelepeken az elmúlt 50 év során mért napi átlagos 
szélsebességeket. A kitettségi indikátor számítása tehát a napi átlagos szélsebesség alapján 
készült – ami ugyan jelentősen eltér az épülettervezéshez szükséges 10 perces szél adatoktól – 
azonban hazánkban e két adat szoros összefüggésben van (a maximális széllökések az átlagos 
szélsebesség 1,5-szeres értékeként becsülhetőek [Kovács, 2013]), tehát, így a kitettségi arányok 
ezen adatok alapján meghatározhatóak. 

 

 
56. ábra: A vizsgált panelos lakótelepek Budapesten és a CARPATCLIM rácspontok [saját ábra] 
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A kitettség pedig azon napok száma, amikor a napi átlagos szélsebesség meghaladja a 8m/s 
kritikus értéket (nap/évtized), ezen napok száma alapján a lakótelepeket 1-5 kitettségi 
osztályba soroltam (ld. 35. táblázat). Az kitettségi osztályok a legnagyobb érték arányában 
meghatározottak, ezért az értékek csak a lakótelepek egymáshoz viszonyításakor informatívak. 

 

 Lakótelep Kerület 
Napok száma,           

> 8m/s   
(1961-1980) 

KITETTSÉGI 
OSZTÁLY 

(1-5) 

Békásmegyer III. 409 5 

Római III. 289 4 

Kaszásdűlő III. 290 4 

Óbuda III. 297 4 

Újpest: városközpont IV. 84 1 

Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 85 1 

Szigony utca VIII. 94 1 

József Attila IX. 75 1 

Kőbánya - Újhegy X. 84 1 

Gyakorló utca X. 76 1 

Gazdagrét XI. 144 2 

Őrmező XI. 147 2 

Kelenföld XI. 121 1 

Fehérvári út XI 108 1 

Béke tér XIII. 131 2 

Kárpát utca - Vizafogó XIII. 140 2 

Csángó - Tüzér u. XIII. 131 2 

Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 131 2 

Füredi út XIV. 76 1 

Jerney XIV. 75 1 

Újpalota XV. 138 2 

Rákoskeresztúr XVII. 94 1 

Havanna XVIII. 95 1 

Gloriett XVIII. 92 1 

Kispest XIX. 83 1 

Pesterzsébet XX. 65 1 

Csepel: városközpont XXI. 90 1 

Csepel: Csillagtlp. és Erdőalja XXI. 90 1 

Budafok: Rózsakert XXII. 177 2 

35. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek szélvihar-kitettsége 

Napok száma 
Kitettségi osztály 

-tól -ig 
298,6 367,4 5 kiemelten kitett 

229,8 298,6 4 erősen kitett 

202,6 229,8 3 közepesen kitett 

133,8 202,6 2 mérsékelten kitett 

65 133,8 1 gyengén kitett 
Szél-kitettség, osztályba sorolás 
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A budapesti nagyobb lakótelepek szél-kitettsége a jelenlegi éghajlati viszonyokra vonatkoztatva 
a fenti 35. táblázaton olvasható, a kiemelten kitett lakótelepek az észak-budai területen 
találhatóak (Békásmegyer, Római, Kaszásdűlő és Óbuda). 

5.2.2.1 Éghajlatváltozás 

Az éghajlati modellek alapján az 1961-1990-es bázis időszakhoz képest 2071-2100-as 
időszakra az alacsony szélsebességű (4-6m/s) események relatív gyakorisága várhatóan nem 
változik, de a 12-14 m/s-ot meghaladó maximális szélsebesség relatív gyakoriságának a 
növekedése (1,5-2 szeres gyakoriság növekedés) várható [Prudence, 2004]. Tehát a nagy 
szélsebességet meghaladó napok száma várhatóan növekedni fog a jövőben. Azonban – az 
osztályozás következtében – a lakótelepek egymáshoz képesti relatív kitettségét határoztam 
meg, így ez várhatóan nem változik. 

5.2.3 Alkalmazkodó képesség 

Az alkalmazkodás célja a jelenlegi és jövőbeli ártalmas hatásokból eredő kockázatok és károk 
csökkentése költséghatékony módon [EB, 2007], az alkalmazkodó képesség tehát az a képesség, 
ahogy egy rendszer reagálni képes a megváltozott körülményekre. 

A szakirodalom alapján a karbantartás gyakorisága jelentősen befolyásolja egy épület 
alkalmazkodó képességét [Bhandari et al, 2005], [Ruck, Heneka, 2008]. Véleményem szerint ezt 
a karbantartást jelentősen befolyásolja az épületekkel kapcsolatos döntések meghozatalához 
szükséges idő, s ez társasházak esetében hosszabbnak mondható, mint családi házak esetében 
[Hrabovszky-Horváth et al, 2013]. 

Az épületek felújításához elérhető pályázati források elősegítik és felgyorsítják a felújítási 
folyamatokat, ezért növelik az alkalmazkodó képességet. 

Számos szakirodalmi forrás alapján az ingatlanok alkalmazkodó képessége szoros 
összefüggésben van a lakóinak korával, illetve kiemelik, hogy a klímaváltozás fokozott terhet 
ró a szegény és idős lakosság vállára [Semenza et al, 1996], [Tapsell et al, 2002], [Kaźmierczak, 
Cavan, 2011].  

A panelos lakóépületeket vizsgálva több tényezőt azonosnak vettem, feltételezésem alapján a 
karbantartási gyakoriság, az elérhető pályázati források, illetve – társasházak révén – a 
döntéshozatali folyamat hossza is hasonló mindegyik épületben, ezért ezeket jelen 
disszertációban elhanyagoltam. 

A szakirodalomi kutatás alapján a panelos épületek alkalmazkodó képességének becslése során 
az alábbi tényezőket vettem figyelembe: 

• a lakók anyagi helyzete [Kaźmierczak, Cavan, 2011], [IPCC, 2007]  
• lakók életkora [Semenza et al, 1996], [Tapsell et al, 2002], [Kaźmierczak, Cavan, 2011]. 

A lakók anyagi lehetősége jellemzően szoros összefüggésben vannak az ingatlanuk árával és az 
egy főre eső nettó jövedelmükkel, így azt ezen tényezők segítségével határoztam meg. 

Az ingatlanok árát az OTP Lakóingatlan Értéktérképek 2008-2014 c. kiadvány adatainak 
feldolgozásával tanulmányoztam [OTP, 2014]. A 2013-as év adatai alapján Budapestet 
megvizsgálva tapasztaljuk, hogy a XIII. ill. XI. kerületi lakótelepeken a legmagasabb az ingatlan 
értéke (240.000.-Ft/m2 ár fölött), s a VIII., X., XV., XVII., XVIII., XIX és XXI. kerületekben pedig a 
legalacsonyabb, kb. 160.000.-Ft/m2 alatti ingatlanárakkal. Ingatlan ár alapján, a vizsgált 
lakótelepeket 1-4 osztályokba soroltam, ahol az 1-gyengén alkalmazkodó, 2-mérsékelten 
alkalmazkodó, 3-közepesen alkalmazkodó, 4-kiemelten alkalmazkodó (ld. 57. ábra és 36. 
táblázat). 
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57. ábra: Budapesti ingatlanárak [OTP, 2014] 

 

Ingatlanárak (Ft/m2) 
osztály 

(1-4) 
240 000 fölött 1 

200-239 000 2 

160-199 000 3 

160 000  alatt 4 

 

A lakók szociális helyzetének másik indikátora a vásárlóerő, amely kifejezi, hogy a lakosság az 
adott nagyságú vásárlóalapért az áruk és a szolgáltatások milyen tömegét képes megszerezni. 
Ezt az egy főre jutó nettó jövedelemmel közelítettem a GeoX Kft alábbi térképe alapján (ld. 58. 
ábra és 36. táblázat) [GeoX, 2010]. Egy főre jutó éves nettó jövedelem alapján, a lakótelepeket 1-
4 osztályokba soroltam, ahol az 1-gyengén alkalmazkodó, 2-mérsékelten alkalmazkodó, 3-
közepesen alkalmazkodó, 4-kiemelten alkalmazkodó. 

 

 
58. ábra: Egy főre jutó nettó jövedelem Budapesten 
[GeoX, 2010] 

 

Egy főre jutó éves nettó 
jövedelem (Ft) 

osztály 
(1-4) 

1,7 millió fölött 1 

1,5 - 1,7 millió között 2 

1,3 - 1,5 millió között 3 

1,3 millió alatt 4 

 

A Budapesti Városfejlesztési Koncepció jelentős problémaként taglalja a lakosság életkori 
összetételét, miszerint gyorsuló mértékben halad annak  kedvezőtlen alakulása, 
csökkenő számú gyermekkorúval és növekvő számú időssel kell számolnunk, ezzel 
párhuzamosan a munkaképes korúak száma és aránya is  az elkövetkező   időszakban indul 
csökkenésnek  [Finta et al, 2013]. Ezt különösen fontos szem előtt tartanunk a hosszú távú 
vizsgálatok során. Általánosságban a 65 éves kor feletti lakókat jelölik meg fokozottan 
érzékenynek [Carter et al, 2012]. 
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A lakók kora alapján a budapesti lakótelepeket – az elérhető adatok okán – 1-3 osztályokba 
soroltam, ahol az 1-gyengén alkalmazkodó, 2-közepesen alkalmazkodó, 3-kiemelten 
alkalmazkodó (ld. 59. ábra és 36. táblázat).  

 
59. ábra: A 60 évesek és idősebbek aránya a lakótelepi 
népességben [Lakatos, 2006] 

 

  

60 évesek és idősebbek 
aránya (%) 

osztály 
(1-3) 

2,4 – 19,9 1 

20 – 29,9 2 

30 – 39,9 3 

 

Az alkalmazkodó képesség számításakor az ingatlanértéket, ill. a vásárlőerőt azonos 
súlyszámmal számítottam, míg a korösszetételi osztályokat 1,2 szorzóval súlyoztam, hogy 
elkerüljem az eltérő skálák miatti alulsúlyozást. A súlyozott összeg eredmény alapján, 1-5 skálán 
osztályoztam a lakótelepek alkalmazkodó képességét, ahol a legmagasabb érték az a városrész, 
amelyik leginkább alkalmazkodni képes a várható változásokhoz (ld. 36. táblázat). Az egyes 
alkalmazkodó képességi osztályok a legmagasabb súlyozott összeg arányában meghatározottak, 
ezért az értékek csak a lakótelepek egymáshoz viszonyításakor informatívak. 
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 Lakótelep Ker. 

Ingatlan 
érték    
(1-4) 

Vásárló
-erő 

(1-4) 

Kor 
össze-
tétel           
(1-3) 

Súlyozott 
összeg 

ALKALMAZ-
KODÓ KÉPESSÉG 

OSZTÁLY 
(1-5) 

1 Békásmegyer III. 3 1 3 7,6 3 

2 Római III. 3 3 3 9,6 5 

3 Kaszásdűlő III. 2 2 3 7,6 3 

4 Óbuda III. 2 2 1 5,2 1 

28 Újpest: városközpont IV. 2 2 3 7,6 3 

29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 2 1 3 6,6 2 

17 Szigony utca VIII. 1 1 2 4,4 1 

13 József Attila IX. 2 2 1 5,2 1 

18 Kőbánya - Újhegy X. 1 1 2 4,4 1 

21 Gyakorló utca X. 2 1 3 6,6 2 

5 Gazdagrét XI. 4 4 2 10,4 5 

6 Őrmező XI. 4 4 2 10,4 5 

7 Kelenföld XI. 3 3 2 8,4 4 

8 Fehérvári út XI 4 3 2 9,4 5 

25 Béke tér XIII. 3 3 3 9,6 5 

23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 4 4 1 9,2 4 

24 Csángó - Tüzér u. XIII. 4 3 3 10,6 5 

26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 3 3 3 9,6 5 

22 Füredi út XIV. 2 1 1 4,2 1 

20 Jerney XIV. 3 4 2 9,4 5 

27 Újpalota XV. 1 1 2 4,4 1 

19 Rákoskeresztúr XVII. 1 1 3 5,6 2 

15 Havanna XVIII. 1 1 3 5,6 2 

16 Gloriett XVIII. 3 3 3 9,6 5 

14 Kispest XIX. 1 1 3 5,6 2 

12 Pesterzsébet XX. 2 1 3 6,6 2 

10 Csepel: városközpont XXI. 1 1 3 5,6 2 

11 Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 1 1 3 5,6 2 

9 Budafok: Rózsakert XXII. 3 3 3 9,6 5 

 súlyozás  1 1 1,2   

36. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek alkalmazkodó képessége: vásárlóerő, az 
ingatlanérték és a korösszetétel alapján 

Súlyozott összeg 
Alkalmazkodó képességi osztály 

-tól -ig 
4,2 5,48 1 gyengén alkalmazkodó 

5,48 6,76 2 mérsékelten alkalmazkodó 
6,76 8,04 3 közepesen alkalmazkodó 
8,04 9,32 4 fokozottan alkalmazkodó 
9,32 10,6 5 kiemelten alkalmazkodó 

Alkalmazkodó képesség, osztályba sorolás 

Összegezve a legkevésbé alkalmazkodó képes panelos lakótelepeink az Óbudai, a Szigony 
utcai, a József Attila, a Kőbánya-újhegyi, valamint a Füredi úti és az Újpalotai. 
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5.2.3.1 Energetikai felújítás 

Az energetikai felújítás következtében az ingatlan értéke nő, ennek megfelelően az 
alkalmazkodó képességük is növekszik, bár az egyes lakótelepek közötti érték-arány várhatóan 
nem változik. A felújítással – bár a lakók nettó éves jövedelme változatlan marad – azonban a 
vásárlóerejük némileg csökken, hiszen a felújításhoz megtakarításaikat felhasználták vagy 
esetleg hitelt vettek fel. 

A lakók kora ugyan az energetikai felújítással nem változik, azonban a hosszú távú elemzések 
során számításba kell vennünk, hogy a lakosság életkori összetétele miként változik Budapesten. 
A városfejlesztési koncepció szerint Budapesten várhatóan a 2011–2031 közötti időszakban a 
gyerekek, illetve a fiatal felnőttek száma csökken az összlakosságon belül, ugyanakkor 3,6%‐kal 
nő az idősebb felnőttek (25–64 évesek) aránya, és 12%‐kal nő a 65–X évesek aránya [Finta et al, 
2013]. Ezek szerint a hosszú távú vizsgálatok során számolnunk kell az öregedő lakosság 
csökkenő alkalmazkodó képességével is. 

Összegezve tehát az energetikai felújítással az alkalmazkodó képesség várhatóan enyhén 
növekszik, ám hosszú távon – az öregedő lakosság miatt – várhatóan inkább csökken. 

5.2.4 Sérülékenység 

Végül a sérülékenységet a korábbiakban ismertetett kitettség (Exposure - E), az alkalmazkodó 
képesség (Adaptive capacity - A), illetve az érzékenység (Sensitivity - S) alapján számítottam az 
egyes épülettípusok sérülékenységét (Vulnerability - V) az alábbi egyszerű algoritmussal: 

Vi = Ei * Si * (6 – Ai) (10) 

A sérülékenységi osztályok a legmagasabb érték arányában határoztam meg, ezért az értékek 
csak a panelos épületek egymáshoz viszonyításakor informatívak. 
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Lakótelep Ker. 

Kitettség 
(E) 

Érzé-
kenység 

(S) 

Alkal-
mazkodó 
képesség 

(A) 

Sérülé-
kenység              

(V) 

SÉRÜLÉ-
KENYSÉG 
OSZTÁLY     

(1-5) 
1 Békásmegyer III. 5 5 2 75 4 

2 Római III. 4 1 4 4 1 

3 Kaszásdűlő III. 4 1 2 12 1 

4 Óbuda III. 4 5 1 100 5 

28 Újpest: városközpont IV. 1 5 2 15 1 

29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 1 3 1 12 1 

17 Szigony utca VIII. 1 1 1 5 1 

13 József Attila IX. 1 1 1 5 1 

18 Kőbánya - Újhegy X. 1 3 1 15 1 

21 Gyakorló utca X. 1 1 1 4 1 

5 Gazdagrét XI. 2 2 5 4 1 

6 Őrmező XI. 2 1 5 2 1 

7 Kelenföld XI. 1 3 3 6 1 

8 Fehérvári út XI 1 2 4 2 1 

25 Béke tér XIII. 2 1 4 2 1 

23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 2 2 3 8 1 

24 Csángó - Tüzér u. XIII. 2 1 5 2 1 

26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 2 1 4 2 1 

22 Füredi út XIV. 1 3 1 15 1 

20 Jerney XIV. 1 1 4 1 1 

27 Újpalota XV. 2 5 1 50 3 

19 Rákoskeresztúr XVII. 1 1 1 4 1 

15 Havanna XVIII. 1 2 1 8 1 

16 Gloriett XVIII. 1 1 4 1 1 

14 Kispest XIX. 1 3 1 12 1 

12 Pesterzsébet XX. 1 1 1 4 1 

10 Csepel: városközpont XXI. 1 2 1 8 1 

11 Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 1 1 1 4 1 

9 Budafok: Rózsakert XXII. 3 1 4 3 1 

37. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek szélviharok okozta sérülékenysége  

Sérülékenység 
Sérülékenységi osztály 

-tól -ig 
81,2 100,0 5 kiemelten sérülékeny 
62,4 81,2 4 fokozottan sérülékeny 
43,6 62,4 3 közepesen sérülékeny 
24,8 43,6 2 mérsékelten sérülékeny 
6,0 24,8 1 gyengén sérülékeny 

Sérülékenység, osztályba sorolás  

A lakótelepeket 1-5 osztályba soroltam és számításom alapján két lakótelep sérülékenysége 
kiemelkedő Budapesten, ez pedig az Óbudai, valamint a Békásmegyeri lakótelep (ld. 37. 
táblázat és 60. ábra), összesen mintegy 26.787 lakással (15,8% a összes lakásnak). 
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60. ábra: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek szél-sérülékenysége 

5.2.4.1 Energetikai felújítás 

A lakótelepek sérülékenységének a változása a felújítás következtében összetett: 

• az érzékenység a napkollektorok és redőnyök elhelyezésével növekszik (ld. 5.2.1.1 
fejezet); 

• a kitettség meteorológiai modellek alapján várhatóan nő, azonban a lakótelepek 
egymáshoz viszonyított kitettségi osztálya várhatóan változatlan (ld. 5.2.2.1 fejezet); 

• az alkalmazkodó képesség pedig várhatóan enyhén növekszik, ám igazán hosszú távon 
inkább csökken (ld. 5.2.3.1 fejezet). 

Ezért összességében annak érdekében, hogy a lakótelepek sérülékenysége ne növekedjen, 
első lépésként az éghajlati modellek alapján pontos adatok szükségesek a jövőben várható 
szélsebesség mértékére, gyakoriságára, valamint térbeli elhelyezkedésére vonatkozóan. Ezáltal a 
kitettség pontosabban meghatározhatóvá válik és ennek megfelelően a hatályos előírások 
felülvizsgálata elkészíthető lesz. A problémát elsősorban a homlokzatra és a lapostetőre 
helyezett hőszigetelő táblák rögzítése, a külső árnyékoló szerkezetek, valamint a napkollektorok 
jelentik. 

5.3 Özönvízszerű esőzések 

A csapadék meglehetősen változékony időjárási elem hazánkban. Mennyisége évről évre nagyon 
változékonyan ingadozik, legcsapadékosabb éveinkben akár háromszor annyi eshet, mint a 
legszárazabb éveink során, és minden hónapban előfordulhat teljes csapadékhiány. 
Magyarországon az évi átlagos csapadék 500-750 mm, de az egyes régióik között jelentős 
eltérések vannak az éves csapadékmennyiségében [OMSZ, 2012]. 

Az éghajlatot szimuláló programok alapján az éves csapadékmennyiség összességében 
gyakorlatilag változatlan marad hazánkban, ám a téli csapadék mennyiség növekedése, illetve 
nyári csapadék csökkenése várható [Bartholy et al, 2011]. Jelentős problémákhoz vezet a 
szélsőséges csapadékot adó jelenségek számának növekedése, az özönvízszerű esők, 
zivatarok, jégesők gyakoribbá válása, mely árvíz és belvíz problémákat is okoz. A nyári csapadék 
egyre nagyobb része rövid idejű, intenzív záporok, zivatarok során jut le a felszínre, a 
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nagycsapadékú napok száma és napi intenzitása is növekszik [Lakatos et al, 2012], [Bartholy et 
al, 2011], [Prudence, 2004]. 

Sajnos azonban e modellek napi csapadékmaximumokat vizsgálnak, ami nem azonos a hirtelen 
lezúduló özönvíz szerű esőzések hatásával (10 perces záporintenzitás), ezt a szimulációs 
modellek jelenleg még nem tudják kezelni. Ezért csupán az elmúlt időszak rendelkezésre álló, 
napi maximális csapadék adataiból kiindulva tudom vizsgálni az épületállomány csapadék-
sérülékenységét. 

5.3.1 Érzékenység 

A csapadék-kitettség megismerése érdekében az első lépés a jelenlegi, illetve a meglévő épületek 
esetében, azok építésekor hatályos csapadékhullásra történő méretezési szabványok vizsgálata. 

Szabvány 

Meglévő épületek vizsgálatakor azok építéskori szabályait kell tanulmányoznunk, ez 
csapadékvíz elvezetés szempontjából a napjainkra már visszavont MSZ-04-134-1991: Épületek 
csatornázása szabvány [MSZ, 1991]:  

Qcs = ΣΨi ·Ai·qe (11) 

ahol  

Qcs a mértékadó (csapadék)terhelés [l/s]; 
Ψ a lefolyási tényező, a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám 
A a vízgyűjtő terület [ha]; 
qe a mértékadó fajlagos csapadékvíz hozam [l/s, ha]. 

A szabvány szerint a mértékadó csapadékterhelés értékének meghatározásához Budapesten a 4 
éves, vidéken pedig az 1 éves gyakoriságú 10 perces zápor intenzitását kell figyelembe venni. Ez 
Budapestre qe = 274 l/s,ha fajlagos csapadékhozamot határoz meg. 

A jelenleg hatályos szabvány is ugyanezen számítási képletet adja meg és a mértékadó 
csapadékintenzitás, valamint a lefolyási tényező tekintetében a nemzeti szabványokra bízza 
azok tervezési értékeit [MSZ, 2001]. A tervezési zápor intenzitás tehát nem változott az elmúlt 
évek során. 

Szakirodalmi áttekintés 

A csupán néhány órával előre jelezhető, özönvíz szerű esők során hirtelen és nagy 
vízhozammal érkező víztömeget, a ma érvényes szabványoknak, irányelveknek megfelelő 
vízelvezetési rendszerrel várhatóan már nem fogjuk tudni kellő hatékonysággal és gyorsan 
elvezetni az épületről és annak környezetéből. Ennek következtében a jelenlegi esővíz elvezető 
rendszereink túltelítetté válnak, mind az épületeink körül, mind az egész településen, ez az 
épületek beázásához vezethet, és az utcákat elöntheti a víz [Láng et al, 2007], [Kaźmierczak, 
Cavan, 2011]. Ezért a csapadék-sérülékenység számítás során mind az épületre (direkt), mind 
pedig az épület környezetére (indirekt) hulló csapadékot tekintetbe kell venni. 

Számos európai ország részvételével Madsen et al. összegezte a tapasztalatait az extrém 
csapadékhullás, ill. az árvizek tekintetében. Feltérképezte, hogy több európai szabvány is 
korrekciós tényezőket javasol az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a változó esőzésekre és 
árvizekre [Madsen et al, 2014]. 

A városiasodással, a népsűrűség növekedésével és a közlekedés fejlődésével a legjelentősebb 
változást a burkolt, vízzáró felületek megnövekedése, valamint a csökkenő felületi tározódás és 
ugyancsak csökkenő felületi érdesség miatt, a vízvezető képesség jelentős növekedése jelenti 
[Gayer, Ligetvári, 2007]. Ezért számos szakirodalmi forrás javaslata a városi zöldfelületek 
növelése, parkokkal, zöldtetőkkel, zöldhomlokzatokkal [Kaźmierczak, Cavan, 2011], [Andersson-
Sköld, 2015]. 

A homlokzati falfelületek csapadék-érzékenységét csökkenti a megfelelő méretű párkányok, 
ereszkinyúlások kialakítása. Magas épületek esetében elsősorban a felsőbb szinteken érvényesül 
a hatása, de mértéke jelentősen függ a szélsebességtől is [Mohaddes Foroushani et al, 2014]. 
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A szakirodalmi kutatásomat összefoglaló táblázatot lásd a 9.6.2. Mellékletben. 

Panelos épületek jellemzői 

Amint az 4.1.4.2 fejezetben ismertettem, a panelos épületek esetében a függőleges és vízszintes 
panelhézagok beázása a szerkezetet leginkább károsító tényező. Az előregyártott vasbeton 
panelek illesztéseinek nem megfelelő tömítése folytán a hézagokba nedvesség juthat, mely a 
kibetonozási elégtelenségekkel együtt a paneleket összekapcsoló acél elemek korróziójához, s 
hosszú távon tartószerkezeti problémákhoz vezethet [ÉMI, 2007], [Gilyén, 1982], [Birghoffer et 
al, 1994], [FTV, 1983]. A panelos épületek hézagkialakítás alapján alapvetően 2 nagy csoportra 
bonthatóak, a zárt és a nyílt hézagúakra (ld. 5. ábra a 2.3.1.3 fejezetben). A zárt kialakításhoz 
használt hézagtömítő anyagok az idő folyamán – elsősorban a napsugárzás hatására – gyorsan 
öregedtek, veszítettek rugalmasságukból, s elváltak a paneltól nedvességet engedve így az 
illesztésbe. Így 1967-től fokozatosan áttértek a nyílt hézag alkalmazására [Gilyén, 1982]. Az 
1964-86 között hazánkban gyártott panelos lakások számát tekintve 6,7%-ban zárt rendszerrel 
készültek, míg a fennmaradó 93,3%-s nyílt hézagkialakításúak [Birghoffer et al, 1994]. A 
hézagszerkezetek kialakítása tehát szoros összefüggésben van az épület építési idejével. 
Építési idő alapján az alábbi csoportosítást végeztem el: 1960-67; 1967-82; 1982-92. 

Az ablakok kezdetben egyesített szárnyúak, biturán habszalag és Pálmakitt tömítéssel, később 
helyszínen habosodó PUR és Siloplast kitt tömítést alkalmaztak. Az 1980-as évek elejétől 
hőszigetelő üvegezésű szerkezetek terjedtek el. Sajnos a felmerülő problémák azt mutatják, hogy 
az ablakok lég- és vízzárása nem megfelelő (ld. 52. ábra). Az ablakszerkezetek, illetve azok 
falcsatlakozásának kialakítása jellemzően korrelál a hézagszerkezeti kialakításokkal, így ezt a 
tényezőt elhanyagoltam. 

A középmagas épületek homlokzatán a csapó eső idején vízfüggöny alakul ki, s ennek 
következtében – a vonatkozó szakirodalom alapján – a fentről számított 3-5. szinten jelentős a 
beázási veszély a panelhézagoknál, illetve az ablakbeépítéseknél. A csapóesőre legkevésbé 
érzékenyek a kis szintszámú épületek, párkánnyal ellátva [Gilyén, 1982], ezek a panelos épületek 
esetében a 4 emelet magas magastetős épületek. Azonban ezt a csoportosítást kiegészítve – az 
épületállomány vizsgálata alapján – három csoportra osztottam a panelos lakóépületeket: 
többszintes (4-5 emeletes), középmagas (10-11 emeletes) és magas (15 emeletes) épületekre.  

A tetőforma több ok miatt is hatással van az épületek csapadék-érzékenységére, egyrészt 
befolyásolja a homlokzatot érő csapadék mennyiségét [Gilyén, 1982], másrészt amennyiben a 
csapadékintenzitás a jövőben túllépi Budapesten, a szabványban meghatározott 274 l/s,ha 
értéket, a vízelvezető rendszereink túltelítetté válnak. Ebben az esetben a magastetős épület 
kevésbé érzékenynek bizonyul, hiszen a vizet gyorsabban elvezeti a tetőről, illetve az esetleges 
vízelvezető rendszer meghibásodása (pl. dugulás) esetében sem alakulnak ki pangó vizek a 
tetőn, mely fokozná a beázás veszélyét. Tetőforma alapján tehát két nagy csoportra bontottam az 
épülettípusokat: lapostetős és magastetős típusokra. A magastetős típusok kevésbé érzékenyek, 
s ezen belül pedig a meredekebb hajlásszögű tető lesz a legkevésbé érzékeny. 

Az épület környezetének lejtésviszonyai és burkoltsága is jelentős tényező, hiszen egy 
extrém esőzés alkalmával a városi vízelvezető hálózatok is túltelítetté válhatnak és így a burkolt 
felületen folyik a víz esetlegesen elöntve ezzel a lakóépületek pincehelyiségeit (ld. 54. ábra). Az 
extrém csapadékhullás ezen indirekt hatása leginkább családi házak esetében jelentős [Allianz, 
2014], így ezeket a panelos lakóépületek számítása esetében elhanyagoltam. 

A szakirodalomi kutatás alapján összefoglalásképpen, tehát a panelos épületek csapadék-
érzékenységének becslése során az alábbi tényezőket vettem figyelembe: 

• tetőforma [Gilyén, 1982]; 
• hézagkialakítás [Birghoffer et al, 1994]; 
• épületmagasság [Gilyén, 1982]. 

A legfontosabb érzékenységi tényezők a panelos épület építésének ideje, mely meghatározza a 
hézagszerkezetek kialakítását, valamint az épület magassága, mindkét tényezőt a legmagasabb 
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súlyszámmal vettem figyelembe. Ezeken felül az épület tetőformája is befolyásolja némileg a 
homlokzatot érő csapadék mennyiségét. 

Mindhárom tényező alapján az épülettípusokat 1-3 osztályokba soroltam és – a szakirodalom, a 
biztosítói adatbázis, valamint személyes tapasztalataim alapján – eltérő súlyszámokkal láttam el 
(ld. 38. táblázat). Az osztályba sorolásnál az 1-gyengén érzékeny, 2-közepesen érzékeny, 3-
kiemelten érzékeny. Az tényezők eredményeinek összegzése után érzékenységi osztályokba (1-
5) soroltam az épülettípusokat, ahol a legmagasabb érték jelenti a legérzékenyebb épülettípust. 

 

Épület-típus 

tetőforma hézagkialakítás épületmagasság 

súlyozott 
összeg 

ÉRZÉKENY-
SÉGI 

OSZTÁLY         
(1-5) 

tető- 
forma 

osztály 
(1-3) 

építési 
időszak 

osztály 
(1-3) 

épület-
magasság 

(m) / 
lakószintek 

száma  

osztály 
(1-3) 

3FOG-hőhidas L 3 1960 - 1967 3 29,50 / 10 2 10,5 5 

A10 L 3 1974 - 1982 2 33,48 / 10 2 9 4 

3FOG L 3 1967 - 1974 2 28,90 / 10 2 9 4 

KF10 L 3 1974 - 1982 2 32,80 / 11 2 9 4 

KY L 3 1967 - 1974 2 33,30 / 11 2 9 4 

KB-512 L 3 1974 - 1982 2 32,40 / 10 2 9 4 

TB 51 L 3 1974 - 1982 2 16,40 /   5 1 7,5 3 

GYŐR 6/73 L 3 1974 - 1982 2 17,30 /   5 1 7,5 3 

6FOG L 3 1967 - 1974 2 29,75 / 10 2 9 4 

K-I L 3 1974 - 1982 2 33,00 / 11 2 9 4 

H-0 L 3 1974 - 1982 2 15,00 /   5 1 7,5 3 

P100 L 3 1974 - 1982 2 47,10 / 15 3 10,5 5 

4M M 1 1982 - 1992 1 15,00 /   5 1 4 1 

1301 M 2 1982 - 1992 1 26,00 / 10 2 6,5 2 

súlyozás  1  1,5  1,5   

38. táblázat: Az épülettípusok érzékenysége (L-lapostető, M-magastető) 

Súlyozott összeg 
Érzékenységi osztály 

-tól -ig 

9,2 10,5 5 kiemelten érzékeny 
7,9 9,2 4 fokozottan érzékeny 
6,6 7,9 3 közepesen érzékeny 
5,3 6,6 2 mérsékelten érzékeny 
4,0 5,3 1 gyengén érzékeny 

Csapadék-érzékenység, osztályba sorolás 

Összefoglalásképpen tehát az eredeti állapotban lévő panelos épületek csapadék-érzékenysége 
az épülethatároló szerkezetek tető formájától, az épület építési idejétől és annak magasságától 
függ. A meghatározott típus panel épületek közül a 3FOG-hőhidas, azaz 1967 előtt épült 11 
emeletes lapostetős épület, illetve a P100-as 15 emeletes lapostetős lakóépület bizonyult a 
legérzékenyebbnek. Az özönvíz szerű esők szempontjából legkevésbé érzékeny a 4 emeletes 
magastetős lakóépület (4M). 

Az egyes épület típusok érzékenysége alapján a 3.4 fejezetben bemutatott 5. táblázat 
segítségével számítottam a budapesti lakótelepek érzékenységét, az ott található épületeket 
eredeti állapotban lévőnek tételezve fel. A legérzékenyebbnek a Békásmegyeri, az Óbudai, az 
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Újpalotai, valamint az Újpest-városközponti lakótelep bizonyult, összesen 58.101 lakással, 
mely a számított panelos lakások mintegy 34,4%-a. A részletes eredményeket tartalmazó 
táblázatot lásd a Mellékletben. 

5.3.1.1 Energetikai felújítás 

A komplex energetikai felújítás következtében – a homlokzatra elhelyezett teljes hőszigetelő 
rendszer miatt – a panelillesztések eltakarásra kerülnek ezzel megakadályozva, hogy 
nedvesség jusson a szerkezetbe. Az új, jó légzáró képességű ablakok elhelyezésével a beázási 
problémák is megszűnnek, de kiemelt figyelmet kell fordítani a tokszerkezet falcsatlakozásának 
a kialakítására (külső oldali szél- és légzáró lemez elhelyezésével). Mindezek következtében a 
felújítás hatására csökken az épületek homlokzati felületeinek csapadék-érzékenysége. 

A felújításkor a lapostetőn elhelyezett hőszigetelés miatt a meglévő víznyelők cseréjére vagy 
kiegészítésére is sor kerül. Ezek méretezésekor azonban figyelembe kell venni a növekedő 
csapadékintenzitást, hogy ne rontsunk az épület érzékenységén. 

A lapostető felújításakor – annak tartószerkezeti ellenőrzése után – egy extenzív zöldtető 
kialakításával jelentősen csökkenthető az elfolyó csapadék mennyisége, amely egyrészt 
késlelteti annak lefolyását, másrészt jelentős részét tárolni is képes [Bellavics, 2007]. Emellett a 
zöldtetők alkalmazása csökkenti a lapostető alatti lakások túlzott felmelegedésének a hatását a 
vizsgált épületekben [T. Van Hoof et al, 2014], s emellett a párologtatás révén csökkenti a városi 
hősziget hatást is. 

Összességében az energetikai felújítás, azaz az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, 
esetlegesen zöldtető kialakításával jelentősen csökkenti az épületek csapadékkal szembeni 
érzékenységét. 

5.3.2 Kitettség 

A kitettségi-osztályok a rendelkezésre álló meteorológiai adatok, valamint jövőre vonatkozó 
számítások alapján határozhatóak meg. A kitettséget tovább fokozza, hogy az ún. városi 
hősziget hatás következtében, a nagyvárosokban megnövekedett párolgási érték 5-20%-kal 
több, s a csapadékösszeg 5–10%-kal is magasabb lehet, mint a környező területeken, és az egyes 
csapadékesemények során a különbség elérheti a 30%-ot is [Geiger et al, 1987], [Probáld, 1974] 

A – tervezés alapját adó – hazai csapadékfüggvények paramétereit az 1970-es években 
határozták meg, az azt megelőző időszak adatbázisa alapján. Ezek a függvények használatosak 
manapság [Kontur et al, 2003], de Tárczy és Buzás véleménye szerint ezek napjainkra már 
módosultak [Tárczy, Buzás, 2009], mivel a nagycsapadékok előfordulási gyakorisága növekedett, 
s a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzések alapján, a jövőben tovább fog növekedni. Egyes 
becslések szerint a biztonság mértéke megfeleződött [Gribovszky et al, 2011]. 
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61. ábra: Az 1951-1980 közötti napi csapadék-
maximumok Budapesten [Takács et al, 1991] 

 

Napi csapadékmaximum 
(mm) 

Kitettségi 
osztály 
(1-4) 

0-50 1 

50-60 2 

60-80 3 

80-100 4 

100-120 5 

 

A hirtelen lezúduló özönvíz szerű esőzések alkalmával a városi vízelvezető rendszereink gyorsan 
túltelítetté válhatnak, sok esetben beázásokat okozva a pince és alagsori helyiségekben. Ezért a 
csapadék-kitettség másik jelentős paramétere – a városi hidrológiai vizsgálatok során – a vízzáró 
felületnek a teljes vízgyűjtőhöz való aránya. Lakóterületeken jó egyezés mutatható ki a 
népsűrűség és a vízzáró felület arány között [Gayer, Ligetvári, 2007]. Mivel a panelos 
lakótelepeinket megközelítőleg ugyanazon kategóriába esnek, így ezt a tényezőt elhanyagoltam. 

A lakótelepek csapadék-kitettségét az 1951-80 közötti napi csapadékmaximumok Budapesti 
térképe (61. ábra) alapján becsültem és a csapadékmaximum alapján 1-5 osztályba soroltam 
őket. A budapesti nagyobb lakótelepek csapadék-kitettsége a jelenlegi éghajlati viszonyokra 
vonatkoztatva a 9.6. Mellékletben (illetve később a 39. táblázatban) olvasható, a kiemelten kitett 
lakótelepek az dél-pesti területen találhatóak, a XVII. és XVIII. kerületben (Rákoskeresztúr, 
Havanna és Gloriett lakótelep). 

5.3.2.1 Éghajlatváltozás 

A mai meteorológiai szimulációs eljárásokkal nehéz pontos és megbízható információt kapni az 
özönvíz szerű esőzések jövőben várható helyszínéről és intenzitásáról, ezért a kitettséget a 
jelenlegi csapadék-viszonyok alapján számítottam, majd feltételeztem annak növekedését. 

A szélsőséges csapadékos események vizsgálata a 2071-2100-as időszakra (az 1961-1990-es 
referencia időszakhoz képest) több regionális klímamodell összehasonlításával azt az eredményt 
hozta, hogy ezen események száma növekedni fog. A növekedés üteme változó, kisebb 
csapadék esetében 10% körüli, míg a nagyobb csapadékkal (30mm, 40mm/nap) járó események 
száma eléri, sőt meg is haladja a 100%-os növekedést [Gayer, Ligetvári, 2007], [Prudence, 
2004]. 

Kutatásom során – az osztályozás következtében – a lakótelepek egymáshoz képesti, relatív 
kitettségét határoztam meg, s ez az arány várhatóan nem változik. 

5.3.3 Alkalmazkodó képesség 

A vizsgált panelos lakótelepek alkalmazkodó képességét az 5.2.3 fejezetben meghatároztam, s a 
csapadék-sérülékenységi vizsgálat során is azokat az eredményeket használom fel, mert 
ugyanazon tényezők befolyásolják (ld. 36. táblázat). 
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5.3.4 Sérülékenység  

Az épülettípusok és lakótelepek a kitettség, érzékenység és alkalmazkodó képesség összesített 
eredményeit az alábbi 39. táblázat tartalmazza. A sérülékenységet a (10) képlet alapján 
számítottam, majd a lakótelepeket 1-5 osztályba soroltam.  

 
Lakótelep Ker. 

Kitettség 
(E) 

Érzé-
kenység          

(S) 

Alkalmaz
-kodó 

képesség 
(A) 

Sérülé-
kenység  

(V) 

SÉRÜLÉ-
KENYSÉG 
OSZTÁLY 

(1-5) 
1 Békásmegyer III. 2 5 3 45 3 

2 Római III. 1 2 5 4 1 

3 Kaszásdűlő III. 1 1 3 6 1 

4 Óbuda III. 1 5 1 50 4 

28 Újpest: városközpont IV. 2 5 3 45 3 

29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 2 2 2 24 2 

17 Szigony utca VIII. 2 1 1 15 1 

13 József Attila IX. 1 1 1 10 1 

18 Kőbánya - Újhegy X. 3 3 1 60 4 

21 Gyakorló utca X. 2 1 2 12 1 

5 Gazdagrét XI. 1 2 5 4 1 

6 Őrmező XI. 2 1 5 3 1 

7 Kelenföld XI. 2 3 4 18 1 

8 Fehérvári út XI 2 2 5 6 1 

25 Béke tér XIII. 2 1 5 3 1 

23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 2 2 4 12 1 

24 Csángó - Tüzér u. XIII. 2 1 5 3 1 

26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 2 1 5 3 1 

22 Füredi út XIV. 2 3 1 45 3 

20 Jerney XIV. 1 1 5 1 1 

27 Újpalota XV. 2 5 1 75 5 

19 Rákoskeresztúr XVII. 4 2 2 40 3 

15 Havanna XVIII. 4 2 2 40 3 

16 Gloriett XVIII. 4 1 5 5 1 

14 Kispest XIX. 3 3 2 48 4 

12 Pesterzsébet XX. 3 1 2 16 1 

10 Csepel: városközpont XXI. 3 2 2 32 2 

11 Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 3 2 2 32 2 

9 Budafok: Rózsakert XXII. 3 1 5 4 1 

39. táblázat: Budapesti nagyobb panelos lakótelepeinek csapadék-sérülékenysége 

Sérülékenység 
Sérülékenységi osztály 

-tól -ig 
49,24 60,04 5 kiemelten sérülékeny 
38,43 49,23 4 fokozottan sérülékeny 
27,62 38,42 3 közepesen sérülékeny 
16,81 27,61 2 mérsékelten sérülékeny 
6,00 16,8 1 gyengén sérülékeny 

Csapadék-sérülékenység, osztályba sorolás 
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Az özönvízszerű esők szempontjából leginkább sérülékeny lakótelep Budapesten az Újpalotai 
lakótelep, de fokozottan sérülékeny még a Kispesti, Kőbánya újhegyi és az Óbudai lakótelep 
is, összesen 46.092 lakással (lakások 27,2%-a) ld. 62. ábra. 

  
62. ábra: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek csapadék-sérülékenysége 

5.3.4.1 Energetikai felújítás 

Véleményem szerint a komplex energetikai felújítás jelentősen csökkenti az épületek 
sérülékenységét a csapadékkal szemben: 

• a felújítással egyidejűleg az érzékenységük csökken (ld. 5.3.1.1 fejezet) 
• a kitettség meteorológiai modellek alapján várhatóan nő, azonban a lakótelepek 

egymáshoz viszonyított kitettségi osztálya várhatóan változatlan (ld. 
Éghajlatváltozás5.3.2.1fejezet); 

• alkalmazkodó képesség pedig várhatóan enyhén növekszik, ám igazán hosszú távon 
inkább csökken (ld. 5.2.3.1 fejezet). 

A lakótelepek sérülékenységének pontosabb számítása érdekében első lépésként az 
éghajlati modellek alapján pontos adatok szükségesek a jövőben várható szélsőséges 
csapadékos események intenzitására, gyakoriságára, valamint térbeli elhelyezkedésére 
vonatkozóan. Ezáltal a kitettség pontosabban meghatározhatóvá válik és ennek megfelelően a 
hatályos előírások felülvizsgálata elkészíthető lesz. 

5.4 Hőmérséklet-emelkedés, túlzott nyári felmelegedés 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat megfigyelésein alapuló, a teljes 20. századot is felölelő 
elemzések alapján egyértelműen gyakoribbá váltak a szélsőségesen meleg időjárási helyzetek 
hazánkban [Lakatos et al, 2012].  A jövőre vonatkozó modellek pedig a meleg hőmérsékleti 
szélsőségek gyakoribbá és intenzívebbé válását jelzik, ami a hideg szélsőségek ritkábbá 
válásával párosul. A vizsgálatokat az 1961–1990 időszakhoz viszonyítva egy közelebbi (2021–
2050) és egy távolabbi (2071–2100) időszakra végezték el [Lakatos et al, 2012]. A hőhullámos 
nap azon nap, amikor napi középhőmérséklet több mint 25 °C, országos átlagban az emelkedés 
mértéke megközelíti a 9 napot, de vannak olyan területek ahol 15 napos növekedést várnak az 
elemzők [Lakatos et al, 2012]. 
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A nagy területi kiterjedésű és laksűrűségű városok jelentős hatással bírnak a helyi klimatikus 
viszonyokra. A légszennyezés, a magas házak, a burkolt felületek növekvő aránya, a jelentős 
károsanyag emissziók stb. befolyással vannak a sugárzási egyensúlyra, valamint a csapadék és a 
párolgás mennyiségére. Együttes hatásuk eredményeként a nagyvárosok felett a levegő 
hőmérséklete 4–7°C-kal magasabb, ezt nevezzük városi hősziget hatásnak, s ennek 
következtében a felmelegedés a városokban tovább fokozódik (ld. 63. ábra). Ezért a fokozódó 
nyári felmelegedés, a hőhullámok, illetve a hőségnapok gyakoriságának növekedése elsősorban 
a városi életet nehezíti meg. Kutatásom során a hősziget hatás esetleges jövőbeli változását nem 
vettem figyelembe. 

 
63. ábra: A városi hősziget hatás 

5.4.1 Érzékenység 

A hőmérséklet-érzékenységi vizsgálatom célja, hogy feltérképezzem a panelos épületek, illetve a 
benne található lakások mennyire érzékenyek a tartósan magas hőmérsékletre, a hőhullámos 
napok számára. 

Szabvány 

Az vizsgált épületek tervezésekor hatályos régi energetikai szabályozás [MSZ 04-140/2:1979] 
még nem tartalmazott az épületek túlzott nyári felmelegedésére vonatkozó előírást, vizsgálatot, 
így az érzékenység számításakor nem tudom az előírásokban bekövetkezett változásokat 
elemezni. 

A jelenleg hatályos rendelet az épületek energetikai számításához hozzárendeli az épületek 
nyári túlmelegedésének kockázatának vizsgálatát [TNM, 2006]: a belső és a külső hőmérséklet 
napi átlagos különbségét a következő összefüggéssel lehet kiszámítani, amennyiben a 
rendeltetésszerű használatból következő belső hőterhelésnek, a használati időre vonatkozó 
átlagértéke, nem haladja meg a 10 W/m2 értéket: 

VnlAU

qAQ
t

nyár

bNsdnyár
bnyár 35,0+Ψ∑+∑

+
=∆

 (12) 

ahol 

Δtbnyár a belső és külső hőmérséklet napi középértékeinek különbsége, nyáron [K] 
AN nettó fűtött szintterület [m2] 
qb belső hőterhelés fajlagos értéke [W/m2] 
A határoló szerkezet felülete, belső oldalon mérve [m2] 
U határoló szerkezet hőátbocsátási tényezője [W/m2K] 
l csatlakozási élek hossza [m] 
Ψ vonalmenti hőátbocsátási tényező [W/mK] 
nnyár légcsere szám nyáron [l/h] 
V fűtött térfogat [m3] 
Qsdnyár a nyári sugárzásos hőterhelés [W] 
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Qsdnyár = Aü*g*Inyár  (13) 

Aü az üvegezés felülete [m2] 
Inyár a napsugárzás átlagos intenzitása égtájanként, a nyári túlmelegedés kockázatának 

számításához [W/m2] 
gnyár az üvegezés és a „zárt” társított szerkezet együttesének összesített 

sugárzásátbocsátó képessége 

gnyár=z*g   (14) 

z árnyékolási tényező, a társított szerkezet hatékonysága 
g az üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége. 

A határérték alapja a fajlagos hőtároló tömeg, a követelmény nehéz épületszerkezetek (m ≥ 400 
kg/m2) esetében pedig Δtbnyár ≤ 3 K. 

Számításaim alapján az épülettípusok közül csupán a Kf-10, a 6FOG, a KB-512, a Győr 6/73, a Ky, 
a 4M, valamint a 1301 épületek, azaz a típusok 50%-a felel meg jelenlegi (azaz eredeti) 
állapotában ezen követelménynek. Ehhez jelentősen hozzájárul, hogy a panelos lakóépületeink 
eredetileg árnyékoló nélkül épültek. Azonban meg kell jegyezni, hogy ezen megfelelőség az 
éjszakai átszellőztetés hatásával számol, tehát a valós eredményt jelentősen befolyásolja a lakók 
viselkedése, illetve hogy a felmelegedés és a városi hősziget következtében mennyire 
hatékonyak ezek a módszerek. A melegebb éjszakák gyakoribbá válása ugyanis megnehezíti a 
lakások éjszakai átszellőztetését, azaz a passzív hűtés lehetőségét.  

A nyári hőkomfort egyes tényezői, azaz a hőtároló tömeg, a határoló szerkezetek 
hőszigetelése, a hőhidak valamit az ablakszerkezetek üvegezésének minősége (gnyár) a 
vizsgált épületek esetében közel azonosak így ezeket az érzékenység számítás során 
elhanyagoltam. 

Jellemzően a nyári éjszakai átszellőztetés (nnyár), illetve a nyári sugárzási hőterhelés 
számításában az üvegezés és a társított szerkezet (árnyékoló) g-értéke bír jelentős hatással a 
végeredményre, így e tényezőkkel számolni szükséges. 

Azonban meg kell említeni, hogy a fenti, rendeletben található számítás egy egyszerűsített 
elemzés és az épület egészére vonatkozik, bizonyos hatásokat (pl. a túlzottan felmelegedő 
lapostető sugárzása) nem vesz figyelembe. Ennek magas szintszámú épületek esetében azonban 
jelentősége csökken. Ezen egyszerűsített vizsgálat feltételezi továbbá, az ideális lakói 
magatartást, azaz hogy nyáron nappal beárnyékolják a lakást, és éjszaka alaposan 
átszellőztetnek. Az ettől eltérő lakói magatartás jobban elemezhető lenne dinamikus szimulációs 
programok segítségével, célom volt azonban egy egyszerű módszer megalkotása mely könnyen 
kiterjeszthető más épülettípusokra, ezért érzékenységi vizsgálatok elkészítésére alkalmas. 

Szakirodalmi áttekintés 

A tartós meleg során, a túlmelegedő épületek nehezítik az élhetőséget, az emberek pihenését, a 
kialakuló városi hősziget hatása pedig mérsékli az éjszakai lehűlést, s ez a városi lakosság 
számára szinte ellehetetleníti az éjszakai átszellőzést ezzel jelentősen lecsökkentve a passzív 
hűtési technikák hatékonyságát. 

Medgyasszay Péter egy családi házra végzett szimuláció segítségével kimutatta, hogy a nyári 
átlaghőmérséklet kismértékű emelkedése esetén a könnyűszerkezetes tetőtérben már nem 
biztosítható maradéktalanul a nyári hőkomfort. A nyári átlaghőmérséklet jelentős (+6°C-os) 
emelkedése esetén pedig a csupán a hőtároló tömeggel operáló passzív hűtési stratégia már nem 
elégséges, más passzív és/vagy aktív eszköz alkalmazása szükséges [Medgyasszay, 2007]. 

Budapesti és dunaújvárosi panelos lakóépületekben végzett kérdőíves vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a magas fenntartási költségek után, a leginkább zavaró tényező a lakásokban 
kialakuló nyári hőkomfort [Osztroluczky, 2008]. A SOLANOVA dunaújvárosi mintaépületben 
végzett monitoring mérések alapján a legrosszabb hőkomfort a legfelső szinti déli tájolású 
lakásokban tapasztalt, melynek egyik oka a lakások nem átszellőztethető volta [Csoknyai, 
Osztroluczky, 2005]. Dinamikus szimulációval igazolták, hogy az éjszakai természetes 
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szellőzés és a tervezett árnyékoló szerkezetek alkalmazása elegendő a belső hőmérséklet 
24°C alatti tartásához, jelenlegi klimatikus viszonyok között, feltéve hogy valamennyi lakóhelyes 
szellőztetési és árnyékolási stratégiát folytat [Osztroluczky, 2008]. 
Egy másik szakirodalmi forrás alapján a panelos épületek nyári hőtechnikai viselkedésére 
leginkább hatással bíró eszköz a nyílászárók árnyékolása, lehetőleg a külső oldalon, 
átszellőztettt homlokzatburkolat kialakítása, valamint a tetőfödém esetében a hőszigetelés 
fokozása, illetve annak alacsonyhajlású hidegtetővé alakítása [Birghoffer et al, 1994]. 

Dinamikus szimuláció segítségével kimutatták, hogy a határoló szerkezetek hővezetési 
ellenállásának a növelésével egyidejűleg növekedik a túlzott nyári felmelegedéses órák száma, 
ennek elkerülése érdekében elengedhetetlen a jól hőszigetelt épületek árnyékolása, illetve 
természetes szellőzési rendszerének javítása feltétlenül szükséges [T. Van Hoof et al, 2014]. Az 
EuroHEAT projekt pedig felhívja a figyelmet, hogy a belső túlmelegedés három jelentős 
tényezője: az épület hőkapacitása, a lakás elhelyezkedése, valamint a lakók viselkedése [Menne, 
Matthies, 2009]. 

Az urbanizált területeken kialakuló hősziget jelenségére és annak káros hatásaira számos 
kutatás rámutatott már. Többen a legfontosabb hősziget-intenzitás mérséklő tényezőnek a 
városi zöldfelületeket tekintik általában. A zöldfelületeket kialakíthatjuk a tetőn, a 
homlokzaton, illetve az épületek között. 

A részletes szakirodalmi kutatásomat összefoglaló táblázatot lásd a 9.6.3. Mellékletben. 

Panelos épületek jellemzői 

A szakirodalom kutatás alapján megállapítottam, hogy az érzékenység két legfontosabb 
tényezője az árnyékolás és a lakások átszellőztethetősége. Sajnos a panellakások eredetileg 
külső árnyékoló nélkül épültek, így ezt csupán az energetikai felújítás hatásának elemzésekor 
tudom számításba venni (ld. 5.4.1.1. fejezet).  

Számítottam az épületek átszellőztethetőségét, az átszellőztethető lakások száma alapján, s ezt a 
legmagasabb súlyszámmal vettem figyelembe.  Az éjszakai átszellőzetéssel némileg 
csökkenthető a belső tér hőterhelése, azonban meg kell jegyezni, hogy a nagyvárosok zajos 
környékein az éjszakai pihenés miatt ez sokszor nem kivitelezhető, ez a kérdés további 
kutatásokat igényel. Az átszellőztetés azonban leginkább a nyílászárók elhelyezkedésétől függ 
és azokban a lakásokban a leghatékonyabb, ahol a nyílászárók az egymással párhuzamos 
homlokzatokon találhatóak, s nem egymásra merőlegesen (ld. 64. ábra alább) [Lechner, 2001], 
így ezt is számításba vettem. Természetesen egy adott épület átszellőzését a közvetlen 
környezete és a szélirány is befolyásolja [Lechner, 2001], de ezen tényezőket egy egész város 
vizsgálatakor el kell hanyagolnom. 

 

 
64. ábra: Az átszellőzés alakulása a nyílászárók elhelyezkedésének a függvényében [Lechner, 2001] 
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Átszellőztethető lakások aránya alapján, az épülettípusokat 1-3 osztályba soroltam: 

• magas: 70-100% (1. osztály); 
• közepes: 30-70% (2. osztály); 
• alacsony: 0-30% (3. osztály). 

A tető formája és kialakítása is jelentős szerepet játszik a legfelső szinti lakások komfortjának 
minőségében. Hazai klimatikus viszonyok között a városokban egy hőhullám következtében a 
beépített, könnyűszerkezetű tetőterek bizonyulnak a legérzékenyebbek. A lapostetőt borító 
vízszigetelő lemez – napsugárzás hatására bekövetkező – túlzott felmelegedése megnöveli a 
legfelső szinti lakások hőmérsékletét. A panelos építési módnak jellemzően a korai időszakában 
terjedt el a kéthéjú, azaz szellőztetett légréteggel ellátott lapostetők kialakítása, amely nyári 
hővédelem szempontjából kedvezőbbek bizonyult az egyhéjű melegtetőkhöz képest [Birghoffer 
et al, 1994]. A hőterhelés csökkentése érdekében a leghatékonyabbnak az átszellőztetett 
padlásterű épületek bizonyulnak, ezért összességében a magastetős, üres padlástérrel ellátott 
épületek lesznek a legkevésbé érzékenyek, míg ez egyhéjú lapostetősek a legérzékenyebbek. 
Mivel a tető kialakítása leginkább a felső szinti lakásokra van hatással, s magas szintszám esetén 
jelentősége csökken, ezt a tényezőt alacsonyabb súlyszámmal vettem figyelembe. 

Bár az épületek árnyékoló szerkezet nélkül épültek, sok esetben találunk loggiákat vagy 
erkélyeket, elsősorban, az egyik leginkább benapozott, déli homlokzaton, mely az arra nyíló 
ablakokra jelenős árnyékoló hatással bír, s így számításba veendő. Ennek megfelelően 
épülettípusonként meghatároztam, hogy az – északi homlokzat kivételével – a nyílászárók 
milyen aránya árnyékolt erkély vagy loggia által és ez alapján osztályba soroltam őket: 

• magas: 70-100% (1. osztály); 
• közepes: 30-70% (2. osztály); 
• alacsony: 0-30% (3. osztály). 

A hőterhelés csökkentése tekintetében jelentős hatása van az épület környezetében található 
növényzet árnyékoló hatásának, ám ez  magasabb épületek esetében – az egész épületet 
vizsgálva – nem olyan jelentős. Ezért a szintek száma, azaz az épület magassága is számításba 
vett tényező az érzékenységi elemzés során, a legmagasabb épület a legérzékenyebb. 

A lakások túlzott felmelegedésére a műszaki tényezőkön túl, nagy hatással bír a lakók 
magatartása (ti. nappal nem árnyékolnak megfelelően és nem éjszaka szellőztetnek), valamint a 
belső hőt termelő berendezések mennyisége és minősége is, ezeket a becslésem során azonos 
mértékűnek tételezem fel a panelos lakóépületeknél, így a számítás során nem tudom 
figyelembe venni. 

Összefoglalásként tehát a szakirodalom kutatás, illetve a hatályos rendelet számítási módszere 
alapján a panelos épületek hő-érzékenységének becslése során az alábbi tényezőket vettem 
figyelembe: 

• tetőforma és annak beépítettsége [Birghoffer et al, 1994]; 
• átszellőztethetőség [BM, 2014], [Lechner, 2001], [Csoknyai, Osztroluczky, 2005]; 
• nyílászárók elhelyezkedése [Lechner, 2001]; 
• loggiák, erkélyek árnyékoló hatása, 
• a környezet árnyékoló hatása. 

Mindegyik tényező esetében az épülettípusokat 1-3 osztályokba soroltam és – a szakirodalom, 
valamint személyes tapasztalataim alapján – eltérő súlyszámokkal láttam el (ld. 40. táblázat). Az 
osztályba sorolásnál az 1-gyengén érzékeny, 2-közepesen érzékeny, 3-kiemelten érzékeny. A 
tényezők eredményeinek súlyozott összegzése után, érzékenységi osztályokba soroltam az 
épülettípusokat, ahol a legmagasabb érték jelenti a legérzékenyebb épülettípust. 

  



 

 

 

 Épülettípus 

tetőforma és 
beépítettség 

átszellőztet-
hetőség 

nyílászárók 
elhelyezkedése 

loggiák árnyékoló 
hatása 

környezet 
árnyékoló hatása 

súlyozott 
összeg 

ÉRZÉKENY
SÉG 

OSZTÁLY 
(1-5) 

tetőforma és 
beépített-

ség* 

osztály 
(1-3) 

átszell. 
lakások 
aránya 

osztály 
(1-3) 

melyik 
homlok-
zaton** 

osztály 
(1-3) 

loggiák 
aránya a 
homlokz

aton 

osztály 
(1-3) 

szintek 
száma 

osztály 
(1-3) 

3FOG- hőhid. L, kéthéjú 2 66,7% 2 p 1 33,3% 2 10 2 6 2 

A10 L, kéthéjú 2 60,0% 2 m 3 21,4% 3 10 2 7,5 3 

3FOG L, kéthéjú 2 66,7% 2 p 1 33,3% 2 10 2 6 2 

KF10 L, egyhéjú 2 66,7% 2 p 1 33,3% 2 10 2 6,5 2 

KY L, kéthéjú 2 100,0% 1 p 1 41,7% 2 10 2 4,5 1 

KB-512 L, egyhéjú 2 75,0% 1 1p-2m 2 25,0% 3 10 2 6 2 

TB 51 L, egyhéjú 2 66,7% 2 p 1 22,2% 3 5 1 6,5 2 

GYŐR 6/73 L, kéthéjú 2 100,0% 1 m 3 36,4% 2 5 1 5 1 

6FOG L, kéthéjú 2 13,3% 3 m 3 28,6% 3 10 2 9 5 

K-I L, egyhéjú 2 0,0% 3 - 3 0,0% 3 10 2 9,5 5 

H-0 L, egyhéjú 2 100,0% 1 p 1 33,3% 2 5 1 4,5 1 

P100 L, egyhéjú 2 36,4% 2 m 3 91,7% 1 15 3 7,5 3 

4M M-beépített 3 66,7% 2 p 1 28,6% 3 4 1 7 3 

1301 M-padlástér 1 71,4% 1 4p-1m 2 30,8% 2 5 1 5 1 

 súlyozás 0,5  1,5  0,5  0,5  0,5   

40. táblázat: Az egyes épülettípusok hőmérséklet-érzékenysége (*L-lapostető, M-magastető; ** p-párhuzamos, m-merőleges homlokzaton található nyílászárók)  

Súlyozott összeg 
Érzékenységi osztály 

-tól -ig 

8,5 9,5 5 kiemelten érzékeny 

7,5 8,5 4 fokozottan érzékeny 

6,5 7,5 3 közepesen érzékeny 

5,5 6,5 2 mérsékelten érzékeny 

4,5 5,5 1 gyengén érzékeny 
Hőmérséklet-érzékenység, osztályba sorolás 
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Eredményeim alapján az eredeti állapotban lévő panelos épületek hőmérséklet-érzékenysége 
a tető formájától és annak szerkezeti kialakításától, az épület átszellőztethetőségétől, az 
erkélyek és loggiák számától, illetve az épület magasságától függ. A meghatározott típus panel 
épületek közül a K-I, a középfolyosós Larsen-Nielsen típusú 11emeletes lapostetős épület, illetve 
a 6FOG lapostetős lakóépület bizonyult a legérzékenyebbnek, elsősorban az átszellőztethetőség 
nagyfokú hiánya miatt. Az hőmérséklet-emelkedés szempontjából legkevésbé érzékeny a Ky, a 
Győri 6/73, a H-0, valamint a 1301 épület típus. 

Az egyes épület típusok érzékenysége alapján az épületek darabszámának ismeretében 
számítottam a budapesti lakótelepek hőmérséklet-érzékenységét, az ott található épületeket 
eredeti állapotban lévőnek tételezve fel. Eredményem alapján a hőhullámos napok tekintetében 
kiemelten érzékenynek az Újpalotai és az Óbudai, illetve fokozottan érzékenynek a 
Békásmegyeri és az Újpest-városközponti lakótelep bizonyult. Az eredményeket részletesen 
lásd a Mellékletben. 

5.4.1.1 Energetikai felújítás 

Az energetikai felújítás hatását a ∆tbnyár számítása, a (12) képlet segítségével elemzem: 

Mivel a változatlan hőtároló tömeg mellett az utólagos hőszigetelés hatására hőveszteségek 
csökkennek, a ∆tbnyár értéke növekszik. A nyílászáró csere során az üvegszerkezet g-értéke 
változik, a 3 rétegű üvegezéseké általában 0,50 körül mozog, szemben az eredeti állapotú 
kétszeres üvegezés 0,75-ös értékével. A napsugárzás hatásának csökkentése érdekében külső 
árnyékoló szerkezet beépítése szükséges. 

Amennyiben a felújítás során csupán külső hőszigeteléssel látjuk el az épületet, akkor nem 
kerülhető el a lakások túlzott nyári felmelegedése, azaz rontunk az épület nyári belső 
komfortján. Az energetikai felújítás kiegészítéseként árnyékoló elhelyezése szükséges, s ezzel 
az épület megfelel majd a jelenlegi követelményeknek. Az árnyékoló kiválasztásakor javasolt a 
leghatékonyabb külső árnyékolók elhelyezése. A felújítás tervezése során ugyanis törekednünk 
kell arra, hogy az épületek nyári belső hőkomfortját lehetőleg passzív épülettervezési 
eszközökkel oldjuk meg, így elkerülendő az aktív épületgépészeti eszközök alkalmazása, azok 
túlzott elektromos energiafogyasztása s károsanyag kibocsátása miatt. Fontos ugyanis, hogy 
mind az adaptációs, mind a mitigációs szempontokat egyszerre szem előtt tartsuk. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy ez egy egyszerűsített vizsgálat, mely feltételezi az ideális lakói 
magatartást, azaz hogy nyáron nappal beárnyékolják a lakást, és éjszaka alaposabban 
átszellőztetnek. A felújított épületek esetében ez az éjszakai átszellőztetés kérdése még 
hangsúlyosabbá válik.  

5.4.2 Kitettség 

Műholdas felvételek tanúsága szerint, meleg nyári napokon Budapest belső város magjának 
legmagasabb hőmérsékleti értéke akár 7°C‐kal magasabb, mint a zöldövezeti vagy szuburbánus 
területeken [Finta, 2003]. A városi területeken kialakuló hősziget azonban nem homogén 
összetételű: űrfelvételek feldolgozásával megállapították, hogy Budapest hősziget centruma a 
főváros pesti oldalának a központi, IV–XIII–V–VI–VII–VIII–IX. kerületekre eső részén figyelhető 
meg [Bartholy et al, 2005].   
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65. ábra: Budapest felszínborítottsága [EEA, 
2008] 

66. ábra: Budapest felszín hőmérséklet és a 
városkörnyéki hőmérséklet különbsége (nyári délután) 

[Soósné Dezső, 2009] 

A belváros túlzott felmelegedésének okai között szerepel a zöldterületek aránya. A legfontosabb 
hősziget-intenzitás mérséklő tényezőnek a szakemberek városi zöldfelületeket tekintik általában 
[Tőkei, Szuróczki, 1988], ezért a kitettséget a lakótelepeken található burkolt felületek, 
illetve a műholdképek alapján nyert felszínhőmérsékletek alapján számítom (ld. 65. ábra 66. 
ábra). 

Egy épület kitettsége szempontjából igen jelentős tényező az adott épület tájolása, azaz hogy a 
homlokzati üvegezett felületeket mennyire éri a direkt napsugárzás. Általánosságban 
elmondható, hogy a panelos lakóépületek építésekor kiemelt figyelmet fordítottak az épületek, s 
így a benne található lakások elhelyezkedésére és tájolására. A vizsgált budapesti lakótelepek 
alapján (ld. 3.4 fejezet) elmondható, hogy – bár az épülettípusok nagy többségét többféle 
tájolással helyezték el a lakótelepeken – nem találunk kizárólag észak felé tájolt lakásokat. Ennek 
következtében az épületek napsugárzás-kitettsége közel azonos, így elhanyagoltam. 

A számított tényezők: 

• felület burkoltsága (UHI projekt); 
• városi hősziget (műholdkép). 

A fenti térképek interpolálásával létrehoztam a lakótelepek kitettségi térképét és 1-5 osztályba 
soroltam a lakótelepeket (ld. 67. ábra). 
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67. ábra: A budapesti nagy panelos lakótelepek hőmérséklet-kitettsége 

A városi hősziget hatás következtében a túlzott nyári felmelegedésnek kitett lakótelepeink a 
fenti térképek összegzése alapján a XIII. kerületben találhatóak (Béke tér, Tüzér u., ill. a Váci út, 
Vizafogó,) s ezt szorosan követi az Újpest városközponti, valamint a Szigony utca lakótelep.  

5.4.2.1 Éghajlatváltozás 

A hőmérséklet tekintetében várható egy általános felmelegedés, a maximum hőmérsékletben 
25°C-ot meghaladó, nyári napok száma a jövőben egyértelműen növekedni fog: átlagosan 16-
20 nappal 2021–2050-re az 1961–1990 referencia időszakhoz képest. Emellett a szélsőségesebb 
(25°C-ot meghaladó átlaghőmérsékletű) hőhullámos napok számában ugyanígy növekedést 
valószínűsítenek az eredmények, illetve a szimulációs előrejelzések alapján számítanak a korai 
és késői fagyok megjelenésére, illetve a fagyos napok számának csökkenésére [Lakatos et al, 
2012], [Prudence, 2004]. 

5.4.3 Alkalmazkodó képesség 

Az alkalmazkodó képesség két tényezője, a lakók szociális és társadalmi helyzetétől függ, s ez 
változatlan marad, bármilyen éghajlati szempont szerint vizsgáljuk is a lakótelepeket. A 
szakirodalom alapján, valamit az elmúlt évtizedek hőhullámos eseményeinek elemzése alapján a 
hőhullámos napok tekintetében jelentősebb tényező a lakók kora [Láng et al, 2007]. Az idősek 
nehezebben viselik ezen időszakokat, ezért a korábbi fejezetben meghatározott alkalmazkodó 
képesség felülvizsgálata során a lakók korát kiemelt súlyozással újra számítottam, az eredményt 
a 41. táblázatban ábrázoltam. 

5.4.4 Sérülékenység 

Az épülettípusok és lakótelepek a kitettség, érzékenység és alkalmazkodó képességének 
összesített eredményeit az alábbi 41. táblázat tartalmazza. A sérülékenységet a (10) képlet 
alapján számítottam majd a lakótelepeket 1-5 osztályba soroltam. 
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Lakótelep Ker. 

Kitettség 
(E) 

Érzé-
kenység             

(S) 

Alkalmaz
-kodó 

képesség 
(A) 

Sérülé-
kenység 

(V) 

SÉRÜLÉ-
KENYSÉG 
OSZTÁLY            

(1-5) 
1 Békásmegyer III. 2 4 4 16 1 

2 Római III. 2 1 5 2 1 

3 Kaszásdűlő III. 2 1 4 4 1 

4 Óbuda III. 3 5 1 60 5 

28 Újpest: városközpont IV. 4 4 4 32 2 

29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 2 2 3 12 1 

17 Szigony utca VIII. 4 1 1 20 2 

13 József Attila IX. 2 1 1 10 1 

18 Kőbánya - Újhegy X. 2 1 1 10 1 

21 Gyakorló utca X. 2 1 3 6 1 

5 Gazdagrét XI. 2 2 5 2 1 

6 Őrmező XI. 2 2 5 2 1 

7 Kelenföld XI. 2 3 4 12 1 

8 Fehérvári út XI 2 2 4 8 1 

25 Béke tér XIII. 5 1 5 5 1 

23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 4 2 4 8 1 

24 Csángó - Tüzér u. XIII. 5 1 5 5 1 

26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 5 1 5 5 1 

22 Füredi út XIV. 3 3 1 45 3 

20 Jerney XIV. 3 1 4 6 1 

27 Újpalota XV. 3 5 1 75 5 

19 Rákoskeresztúr XVII. 2 2 2 16 1 

15 Havanna XVIII. 3 2 2 24 2 

16 Gloriett XVIII. 1 1 5 1 1 

14 Kispest XIX. 3 2 2 36 2 

12 Pesterzsébet XX. 3 1 3 9 1 

10 Csepel: városközpont XXI. 3 2 2 24 2 

11 Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 2 1 2 8 1 

9 Budafok: Rózsakert XXII. 1 1 5 1 1 

41. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek túlzott felmelegedés okozta sérülékenysége  

Sérülékenység 
Sérülékenységi osztály 

-tól -ig 
61,24 75,04 5 kiemelten sérülékeny 
47,43 61,23 4 fokozottan sérülékeny 
33,62 47,42 3 közepesen sérülékeny 
19,81 33,61 2 mérsékelten sérülékeny 

6 19,8 1 gyengén sérülékeny 
Hőmérséklet-sérülékenység, osztályba sorolás 

A növekvő hőhullámos napok száma miatt a nyári felmelegedés szempontjából – a budapesti 
lakótelepek egymáshoz viszonyított relatív sérülékenysége alapján – kiemelten sérülékeny 
lakótelep Budapesten az Újpalotai és az Óbudai lakótelep (ld. 41. táblázat és 68. ábra), 
összesen 28.985 lakással (17,1%). 
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68. ábra: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek túlzott felmelegedés okozta sérülékenysége  

5.4.4.1 Energetikai felújítás 

A komplex energetikai felújítás „minősége” jelentős hatással bír a felújított lakóépületek 
sérülékenységére a hőhullámokkal szemben. Amennyiben nyílászáró csere és külső árnyékolás 
készül, az épület érzékenysége csökken. Azonban ha csupán a határoló szerkezetek 
hőszigetelése készül el, az épület érzékenysége nő, ezáltal a sérülékenysége is 

5.5 Összesített eredmények 

A kutatás elején alapfeltételezésem volt, hogy egyszerre csak egy éghajlati tényező hat az 
épületre, de az előző fejezetekben ismertetett hatások közül a szél és a csapadék több esetben, 
nem önmagukban, egyenként jelentkeznek, hanem együttesen is, s adott esetben egymás 
hatásait fokozhatják, s az épület sérülékenységét növelhetik. A szél-, a csapadék, valamint a 
hőmérséklet sérülékenységei eredmények összegzésével kimutattam, hogy ezen három éghajlati 
tényező szempontjából összességében az Óbudai és az Újpalotai lakótelepek a leginkább 
sérülékenyek. Az Óbudai lakótelep szél és hőmérséklet-emelkedés szempontjából kiemelten 
sérülékeny (5), míg csapadék szempontjából fokozottan sérülékeny (4), tehát sérülékenységi 
osztálya átlagosan 4,67. Az Újpalotai lakótelep szél-sérülékenysége csupán közepes (3), de mind 
a csapadék, mind pedig a hőmérséklet-emelkedéssel szembeni sérülékenysége kiemelkedő (5), 
átlagosan 4,33 (ld. 42. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek összesített 
sérülékenysége42. táblázat). 

Az épülettípusok éghajlati-érzékenységének szempontjából releváns épületjellemzőknek 
bizonyultak: 

• tető: formája, szerkezeti kialakítása és esetleges beépítettsége; 
• hézagszerkezet (építési idő); 
• épületmagasság; 
• átszellőztethető lakások aránya; 
• nyílászárók elhelyezkedése; 
• loggiák, erkélyek száma. 
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Lakótelep Ker. SZÉL CSAPADÉK 

HŐMÉR-
SÉKLET 

ÁTLAG 

1 Békásmegyer III. 4 3 1 2,67 

2 Római III. 1 1 1 1,00 

3 Kaszásdűlő III. 1 1 1 1,00 

4 Óbuda III. 5 4 5 4,67 

28 Újpest: városközpont IV. 1 3 2 2,00 

29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 1 2 1 1,33 

17 Szigony utca VIII. 1 1 2 1,33 

13 József Attila IX. 1 1 1 1,00 

18 Kőbánya - Újhegy X. 1 4 1 2,00 

21 Gyakorló utca X. 1 1 1 1,00 

5 Gazdagrét XI. 1 1 1 1,00 

6 Őrmező XI. 1 1 1 1,00 

7 Kelenföld XI. 1 1 1 1,00 

8 Fehérvári út XI 1 1 1 1,00 

25 Béke tér XIII. 1 1 1 1,00 

23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 1 1 1 1,00 

24 Csángó - Tüzér u. XIII. 1 1 1 1,00 

26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 1 1 1 1,00 

22 Füredi út XIV. 1 3 3 2,33 

20 Jerney XIV. 1 1 1 1,00 

27 Újpalota XV. 3 5 5 4,33 

19 Rákoskeresztúr XVII. 1 3 1 1,67 

15 Havanna XVIII. 1 3 2 2,00 

16 Gloriett XVIII. 1 1 1 1,00 

14 Kispest XIX. 1 4 2 2,33 

12 Pesterzsébet XX. 1 1 1 1,00 

10 Csepel: városközpont XXI. 1 2 2 1,67 

11 Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 1 2 1 1,33 

9 Budafok: Rózsakert XXII. 1 1 1 1,00 

42. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek összesített sérülékenysége 

A kutatás végeztével megállapítottam, hogy a korábban kidolgozott épülettipológia jól 
reprezentálja a hazai panelos lakóépület állományt és egyszerre alkalmas mitigációs és 
adaptációs vizsgálatokra. 

Sok épülettípus érzékenysége azonos eredményeket hozott a széllel- és az özönvízszerű 
esőzésekkel kapcsolatosan, azonban nagyon eltérő osztályozást kaptak a hőmérséklet-
emelkedéssel szembeni vizsgálat során. Ennek következtében a típusok további összevonása, 
azaz a meghatározott tipológia szűkítése nem indokolt. 

Összességében vizsgálatom kvalitatív jellegű és holisztikus szemléletű, hiszen az éghajlat 
legfontosabb tényezőire kiterjed, valamint könnyen kiterjeszthető más épülettípusokra és 
városokra is. 
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6 Összefoglalás és új tudományos eredmények 

A klímaváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása, s ennek az épített környezetünk ennek 
egyszerre aktív és passzív részese, hiszen jelentős energia felhasználása – s így az üvegház 
hatású gázok kibocsátása – által részben okozója a változásnak, ugyanakkor a széleskörű 
következményekkel járó éghajlatváltozás hatásainak is kitett. Ezért kutatásom során a 
klímastratégia mitigációs és adaptációs összetevőit vizsgáltam a hazai panelos lakóépület 
állomány összefüggésében. 

0. tézis: 

A jelenlegi lakóépület építési ütemének figyelembe vételével hozzávetőlegesen 150-200 évre 
lenne szükség ahhoz, hogy a meglévő épületállományunk megújuljon, ezért az új épületek 
mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévők felújítására is. A globális 
éghajlatváltozás mindkét aspektusát – azaz a mitigációs lehetőségeinket, valamint az 
adaptációs kapacitást – figyelembe véve lépéseket kell tennünk. 

A kutatásom – a mitigációs és adaptációs számítások – megalapozása érdekében, a vizsgálat első 
lépéseként felkutattam a jellemző hazai panel lakóépület típusokat, s – szakirodalmi források, 
statisztikák és a budapesti nagyobb lakótelepekre vonatkozó térinformatikai vizsgálatom 
segítségével – megalkottam a hazai panelos lakóépület-állomány jellemző épület típusait. Ezen 
tipológia segítségével végeztem a környezetterhelési, illetve sérülékenységi számításaimat. 

1. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth S, Szalay Zs., 2014] 

A hazai panelos épületállományt vizsgálva meghatároztam, hogy a mitigáció és az adaptáció 
szempontjából a panelos lakóépületek tipizálása a következő tényezők alapján indokolt: alaprajzi 
elrendezés, szintszám, építési idő, panelkapcsolatok kialakítása, ablakszerkezetek típusa, tetőforma 
és azok szerkezeti kialakítása, ill. fűtési rendszer. 

A fellelhető országos statisztikák, a szakirodalom, a rendelkezésemre álló típustervek, 
illetve Budapest nagyobb (több mint 800 lakásos) lakótelepeire kiterjedt térinformatikai 
vizsgálatom eredményeit összevetve iterációs eljárással határoztam meg a hazai panelos 
lakóépület állomány tipológiáját. Ezen módszer segítségével összesen 14 eltérő típust 
határoztam meg. 

A klímastratégia mitigációs szegmensét szem előtt tartva vizsgáltam a hazai panelos lakóépület 
típusok károsanyag-kibocsátásának csökkentési lehetőségeit életciklus-elemzési számítások 
segítségével, 75 éves időtartamban. Majd az egyes típusok számításainak összegzésével 
kalkuláltam a budapesti panelos épületállomány felújítása során elérhető mitigációs potenciált. 

2. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth S., Szalay Zs., 2014] [Hrabovszky-Horváth et al, 2013a] [Hrabovszky-Horváth 
S., Szalay Zs., 2012] [Horváth S., 2012] 

A panelos lakóépület típusokra elvégzett életciklus-elemzéssel bizonyítottam, hogy a 
vizsgált 75 éves időtartamban, az épületek mélyfelújítása kevesebb károsanyag 
kibocsátással jár, mint ha azokat lebontanánk és újat építenénk. A mélyfelújítás minden 
számításba vett opciónál alacsonyabb kibocsátással jár a vizsgált hatáskategóriák: az 
éghajlatváltozási potenciál, a savasodás, valamint az ózonréteg károsodása tekintetében. 

Megállapítottam, hogy az összes vizsgált panelos épület típus esetében a mélyfelújítás okozza a 
legalacsonyabb környezetterhelést az elkövetkezendő 75 év folyamán, a vizsgált hatáskategóriák 
esetében. Az épületek mélyfelújításával a „nincs felújítás” szcenárióhoz képest fajlagosan 1 m2 
alapterületre vetítve az éghajlatváltozást tekintve 2060-ra 63-71%-os 2090-re pedig 30-37%-os 
CO2-eq kibocsátás csökkenést érhetünk el. 

A további indikátorok tekintetében is hasonló eredményre jutottam: 2060-ra a savasodást 
tanulmányozva: 50-57% SO2-eq csökkenés, az ózonréteg vékonyodását tekintve: 38-60% CFC-11eq 
és az eutrofizációt tekintve pedig 52-57% PO4-eq kibocsátás csökkenés érhető el. 
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3. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth S., Szalay Zs., 2014] 

Az egyes épület típusok eredményeinek összesítésével számításaimmal kimutattam, hogy a 
kelenföldi lakótelep eredeti állapotban lévő épületeinek mélyfelújításával: 2020-ra mintegy 
8%-os, 2060-ra közel 57%-os, 2090-re pedig közel 25%-os éghajlatváltozási potenciál 
csökkenést érhetünk el a nincs felújítás szcenárióhoz képest. 

A helyszíni felmérés alapján az épületállomány (alapterületre vetített) 30%-át a jelenleg hatályos 
rendelet alapján felújítottnak (F1) tételeztem fel, s további energetikai felújítással nem számoltam. 

Kutatási célom volt, hogy olyan tényezőket határozzak meg, amelyek segítségével az 
egyszerűsített, energetikai szemléletű életciklus elemzés alapján becsülni lehet a mindenre 
jelentős szempontra kiterjedő elemzés eredményét. Bevezettem a holisztikus szorzó fogalmát, 
melynek segítségével az egyszerűsített, energetikai szemléletű elemzés alapján becsülni lehet a 
komplex életciklus-elemzés eredményét. 

4. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth et al, 2013a] 

A mintaépületeken végzett életciklus-elemzés alapján összehasonlítottam a meglévő épületeken 
végzett épületenergetikai szemléletű egyszerűsített életciklus-elemzési módszert az 
épületszerkezettani szempontból holisztikus számításokkal.  

Kidolgoztam egy egyszerűsített számítási módszert, aminek segítségével – panelos épületek 
felújítása esetén – egy egyszerűsített életciklus elemzésből becsülhető az 
épületszerkezettani szempontból holisztikus eredmény. Bevezettem a holisztikus szorzó 
fogalmát, mely az energetikai szemléletű életciklus elemzés és a – vizsgálat tárgyának 
megfelelő mélységű – holisztikus elemzés arányát fejezi ki, az építésre, a felújításra, a 
karbantartásra, valamint a bontásra vonatkozólag. 

Az életciklus elemzés mélysége a vizsgálat tárgyának függvénye. Alapvetően két eltérő kérdés 
szerint határoztam meg a szorzó értékét az épülettípusokra: az első a tervezett épület-felújítás 
épületenergetikai minőségének a meghatározása, míg a második a meglévő épület esetleges 
felújítása vagy bontása közötti döntést segíti elő. 

Az éghajlatváltozási hatáskategória tekintetében meghatároztam, hogy amennyiben egy 
meglévő panelos épület esetében a célunk 

4.a. a felújítás épületszerkezeti minőségének vizsgálata: 

akkor a ma hatályos rendeletnek megfelelő felújítás (F1) esetén átlagban 1,67 
holisztikus szorzót, míg a mélyfelújítás (F4) esetén  1,54 holisztikus szorzót alkalmazva 
egy energetikai számításból becsülhető a holisztikus eredmény. 

4.b. a meglévő épület bontása vagy felújítása közötti döntés: 

akkor szükséges a belső szerkezetek számításba vétele, s így a ma hatályos rendeletnek 
megfelelő felújítás (F1) esetén 3,34 holisztikus szorzót, míg a mélyfelújítás (F4) esetén  
2,70 holisztikus szorzót alkalmazva egy energetikai számításból becsülhető a holisztikus 
életciklus eredmény. 

A holisztikus szorzó az épülettípusokra számított értékek súlyozás nélküli átlaga. Az 
eredmények szórása az épületek eltérő lehűlő felület és fűtött térfogat (A/V) arányából, 
valamint azok építési idejéből, ezáltal eltérő hosszú fennmaradó élettartamából adódik.  

A károsanyag-kibocsátás csökkentési számítások során, érzékenység vizsgálattal értékeltem az 
alábbi paraméterek hatását: a felújítás következtében várható élettartam-növekedés mértéke, az 
eltérő távhő ellátási szcenáriók és a karbantartási gyakoriság változása. 
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5. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth et al, 2013a] 

Érzékenységvizsgálatot végeztem a legjellemzőbb épülettípusra és értékeltem az alábbi 
paraméterek hatását az éghajlatváltozási potenciálra: 

5.a. Az épület fennmaradó élettartam-növekedésének mértéke 

Az alapszcenárióban a meglévő épület élettartamát 80 évnek tételeztem fel, s a felújítás hatására a 
fennmaradó élettartamát 25%-kal (20 évvel) megnöveltem. Megvizsgáltam az élettartam-
növekedés mértékének a hatását a végeredményre, amennyiben azt 10, illetve 30 évnek 
feltételezzük. Az új épület szcenárióban energetikai minőséget érintő felújítást nem tételeztem fel. 

Az érzékenységvizsgálat során kimutattam, hogy az élettartam-növekedés mértékének – a 
vizsgált 75 éves időtartamban – nincs jelentős hatása az éghajlatváltozás végeredményére, 
a mélyfelújítás minden esetben alacsonyabb környezetterheléssel jár, mint a bontás és új 
épület építése szcenárió. 

5.b. Karbantartási gyakoriság 

Az épülettípusok összes épületszerkezetét vizsgálva kimutattam, hogy amennyiben az 
épületszerkezetek – szakirodalom alapján feltételezett – várható élettartamát 20%-kal 
rövidebbre vesszük, azaz a karbantartási időszakot rövidítjük, ez 2060-ra 13-21%-os 
növekedést, míg 2090-ra 8-11%-os többletet eredményez a karbantartás okozta 
éghajlatváltozás kibocsátásokban. Amennyiben a karbantartási gyakoriságot csökkentjük 
csupán 1-2%-os kibocsátás csökkenést érünk el 2060-ra és 2-3%-os csökkenést 2090-re az 
alapszcenárióhoz képest. 

5.c. Távhő-összetétel 

Alapesetben a földgáz alapú kogenerációs távhő-előállítással végeztem a számításokat, s az 
érzékenységvizsgálat során további három eltérő hazai távhő-mixel kalkuláltam: földgáz alapú 
fűtőmű, biogázt és földgázt együttesen használó, ill. faaprítékkal fűtött kogenerációs erőmű. A 
kapcsolt energiatermelés esetén a hőenergia meghatározásához az exergia allokációt használtam. 

Kimutattam, hogy amennyiben a meglévő panelos lakóépületek mélyfelújításával a jelenleg 
jellemző földgáz-alapú távhő-előállításon is változtatunk, akkor 2060-ra biogázt és földgázt 
vegyesen használó kogenerációs távhő esetén további 5%-os, biomassza alapú 
kogenerációs távhő esetén pedig további 36%-os, CO2-eq kibocsátás csökkenés érhető el. 
Nem számítva – releváns adatok hiányában – az ehhez szükséges infrastrukturális 
fejlesztés károsanyag kibocsátását.  

A kedvező eredmény ellenére a hazai biomassza potenciál korlátossága miatt nagyvárosokban, így 
Budapesten nem javasolható a biomassza alapú távfűtés megvalósítása. 

Budapesten a fűtőművel előállított távhő igen elterjedt, de ennek környezetterhelése - a 
kogenerációs erőműhöz képest - 115%-kal magasabb, így javasolt a kapcsolt energiatermelés 
további kiterjesztése.  
Az alkalmazkodás jegyében megvizsgáltam, hogy a kidolgozott épülettípusok mennyire 
sérülékenyek a jelenlegi és a jövőben várható szélsőséges időjárási események tekintetében, az 
éghajlat legfontosabb általános jellemzőit, a hőmérséklet, csapadék, szél köré csoportosítottam. 

Céljaimnak megfelelően, egy döntéstámogató módszert hoztam létre, mellyel egyszerű lépések 
segítségével becsülhető panelos épületek, lakótelepek vagy városok relatív sérülékenysége a 
három legfontosabb éghajlati tényező a szél, a csapadék és a hőmérséklet változásának 
tekintetében. A módszer alkalmazását a budapesti panelos lakótelepek tanulmányozásán 
keresztül illusztráltam: a típusok érzékenységének a meghatározása után osztályba soroltam a 
budapesti lakótelepeket, azok érzékenysége, éghajlati kitettsége és alkalmazkodó képessége 
alapján számítottam a sérülékenységüket. 
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Meghatároztam, az eredeti állapotban lévő panelos lakóépületek érzékenységi vizsgálatához 
szükséges műszaki tényezőket és vizsgáltam, hogy az esetleges energetikai felújítás ezt az 
éghajlati-érzékenységet mennyiben befolyásolja. 

6. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth S., 2014] [Hrabovszky-Horváth et al, 2013b] [Horváth S., Pálvölgyi T., 2012] 
[Horváth S., 2012] 

A vonatkozó szakirodalom alapján az épületek éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége azok 
éghajlati kitettsége, érzékenysége, valamint alkalmazkodó képessége alapján határozható meg. 

Kidolgoztam, egy olyan döntéstámogató módszert, amellyel egyszerű lépések segítségével 
becsülhető panelos épületek és lakótelepek relatív sérülékenysége a három legfontosabb 
éghajlati tényező: a szél, a csapadék és a hőmérséklet változása szempontjából. Az épületek 
érzékenysége, valamint a helyszíntől függő éghajlati kitettsége, és lakóinak alkalmazkodó 
képessége alapján a budapesti panelos lakótelepeket 1-5 osztályokba soroltam, és ezek 
szorzata alapján osztályoztam a sérülékenységüket. 

A kidolgozott módszer és az érzékenységi szempontok kiterjeszthetőek más épülettípusokra és 
lakótelepekre is. 

Az eredeti állapotban lévő panelos lakóépületek érzékenységi vizsgálatához – széleskörű 
szakirodalmi és szerkezettervezési szabvány-elemzés alapján – az alábbi műszaki tényezők 
meghatározása szükséges: 

6.a. Szélviharokkal szemben 

Az épület érzékenysége elsősorban annak magasságától függ ezért ennek hatása a 
legjelentősebb. További jellemző tényező a tetőfedés típusa, mely szoros kapcsolatban áll 
a tető formájával. 

6.b. Özönvízszerű esőkkel szemben 

Az érzékenység legfontosabb tényezője a homlokzati panelcsatlakozások kialakítása – 
mely jellemzően korrelál az építési idővel – valamint az épület magassága, ezeket 
nagyobb súlyszámmal vettem figyelembe. Emellett az épület tetőformája is befolyásolja 
a homlokzatot érő csapadék mennyiségét. 

6.c. Hőmérséklet-emelkedéssel szemben 

Az eredeti állapotú, külső árnyékolás nélküli lakóépületek érzékenységének a 
legfontosabb tényezője a lakások átszellőztethetősége, ezen belül a nyílászárók 
homlokzati elhelyezkedése.  Kisebb súllyal, de a tető formája és épületszerkezeti 
kialakítása, valamint az épület közvetlen környezete is releváns tényező.  

7. tézis: 

[Hrabovszky-Horváth, 2014] [Hrabovszky-Horváth et al, 2013b] 

Vizsgáltam, hogy a panelos épületek érzékenysége miként változik az energetikai felújítás 
következtében:  

7.a. szélviharokkal szemben 

A homlokzat utólagos hőszigetelése, a külső árnyékoló szerkezetek, valamint a 
napkollektorok, napelemek növelik az épület érzékenységét. 

7.b. özönvízszerű esőkkel szemben 

Az energetikai felújítás hatására a panelos lakóépületek özönvízszerű esőkkel szembeni 
érzékenysége csökken. 

7.c. hőmérséklet-emelkedéssel szemben 

Az energetikai felújítás „komplexitása” jelentős hatással bír a felújított lakóépületek 
érzékenységére a hőmérséklet-emelkedéssel szemben. Amennyiben nyílászáró csere és 
külső árnyékolás készül, az épület érzékenysége csökken. Azonban ha csak a határoló 
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szerkezetek hőszigetelése készül el, az épület érzékenysége növekszik, feltételezve, hogy 
a használói szokások nem változnak a jövőben. 

Dolgozatom felhívja a figyelmet arra, hogy meglévő épületek felújítása estében olyan stratégia 
választása szükséges, mellyel az épület károsanyag kibocsátása csökkenése mellett növekszik 
annak adaptációs képessége. 

Végül megállapítottam, hogy kutatás elején kidolgozott épülettipológia egyszerre alkalmas 
mitigációs és adaptációs vizsgálatokra. Az egyes épülettípusok eltérő sérülékenységi 
teljesítőképessége következtében az épülettípusok számának csökkentése, az egyes típusok 
további összevonása nem indokolt. 

7 A tudományos eredmények hasznosíthatósági lehetőségei és 
további kutatási lehetőségek 

Kutatásom átfogó céljai, hogy a panelos épületek energiatudatos felújítási lehetőségeit 
tanulmányozva, megbecsüljem az épületállomány felújítása során elérhető károsanyag-
kibocsátás csökkentési potenciált, valamint meghatározzam azokat a szempontokat, amelyek 
befolyásolják a panelos épületek éghajlati sérülékenységét és annak – az épületenergetikai 
felújítás során bekövetkező – esetleges változását.  

Kutatásaim, illetve számított eredményeim tudományos alapját jelenthetik a panelos lakóépület-
állományt érintő, országos vagy regionális klímastratégiai döntések meghozatalának, mind az 
alkalmazkodó képesség, mind pedig a károsanyag-kibocsátással kapcsolatosan. Összességében 
meglévő épületek felújításának a tervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a 
kidolgozott stratégiával az épület károsanyag kibocsátása csökkenése mellett növekedjen annak 
adaptációs képessége. 

Az általam kidolgozott panelos lakóépület tipológia – a jelen kutatás témakörétől eltérő, de az 
egész hazai épületállományt érintő – számítások alapjául szolgálhat, például a távhő-ellátást 
érintő hosszú távú stratégiai döntések meghozatalakor. Eredményeim alapján ugyanis 
károsanyag-kibocsátás csökkentési szempontból javasolt a kogenerációs erőművek további 
elterjesztése. 

Az energia megtakarítási, valamint üvegházhatású-gázokra vonatkozó kibocsátás csökkentési 
eredményeim alapjául szolgálhatnak az energetikai felújításra kiírt támogatási pályázatoknak, a 
minimális követelmények előírásakor. 

A bevezetett holisztikus szorzó elősegíti az életciklus elemzés széleskörű elterjedését az 
építészek körében. A tényező segítségével már a tervezés során előzetes környezeti 
vizsgálatot tudunk végezni, amikor az energetikai számításhoz szükséges mennyiségek már 
rendelkezésünkre állnak, de a pontos adatok csak a későbbiekben határozhatóak meg. 

A kutatásom során kidolgozott sérülékenységi módszertan alapján egyszerű lépések 
segítségével becsülhető a panelos lakóépületek éghajlati sérülékenysége és könnyen 
kiterjeszthető más épülettípusokra is, ezáltal – a klímastratégiai döntések mellet – jól 
alkalmazható ingatlan biztosítások esetén az egyes ingatlanok kockázati besorolásainak 
meghatározásakor. 

 
További kutatási lehetőségek 

Az épület-felújítások mitigációs potenciálját tekintve további kutatási lehetőség egy olyan 
módszertan kidolgozása, mely az életciklus-elemzések során figyelembe veszi az éghajlat 
jövőbeli változását. Az éghajlatváltozáson belül elsősorban a hőmérséklet várható emelkedését, 
mivel az jelentősen befolyásolja az épületek energiafogyasztását, s ezáltal károsanyag-
kibocsátásukat. 
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Az életciklus-elemzés, mint módszertan elterjesztése érdekében javasolt a holisztikus szorzók 
kiterjesztése más épületcsoportokra, melynek segítségével egyszerűbb számítások segítségével 
becsülhető a komplex vizsgálati eredmény.  

Az adaptációs képesség tekintetében, érdemes lenne elemezni az utóbbi évtizedek 
csapadékvíz, szél és hőmérséklet mérési adatait az Országos Meteorológiai Szolgálat 
bevonásával. Ennek alapján lehetne vizsgálni az épületszerkezet-tervezés méretezési alapadatait 
és elkészíteni az eljárások esetleges felülvizsgálatát, egységesítését. 

További kutatásokat javasolok folytatni arra a szélsőséges esetre, ha egyszerre több éghajlati 
tényező – elsősorban a csapadék és a szél – hat az épületre, s egymás hatásait fokozva tovább 
növelhetik az épület sérülékenységét. 

A kidolgozott döntéstámogató sérülékenységi módszertan és az érzékenységi szempontok 
kiterjesztése egyéb épülettípusokra. 
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9 Mellékletek 

9.1 Panelos épületek statisztikái 

 

43. táblázat: A budapesti házgyárak épület-tervcsaládjainak alakulása [Panelkalauz, 1996] 
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9.2 Az eredeti állapotú panelos lakóépületek számításba vett rétegrendi 
kialakításai 

Az életciklus elemzési számításaim során az alábbi rétegrendekkel számoltam. Ezen rétegtervek 
átlagosnak tekinthetőek a panelos épületek tekintetében, de a házgyáraktól és az építési időtől 
függően ettől eltérőek is találhatóak az országban. 

9.2.1 Falszerkezet 

Külső fal 

• 7,0 cm külső vasbeton kéreg 
• 8,0 cm polisztirol hőszigetelés 
• 15,0 cm vasbeton teherhordó szerkezet 
• 1 rtg. festés (0,3-0,4 kg/m2) 

Lábazati fal 

• 30,0 cm  vasbeton falszerkezet 
• 1 rtg. festés 

Belső fal 

• 1 rtg.  festés 
• 15cm  vasbeton teherhordó szerkezet 
• 1 rtg.  festés 

9.2.2 Padló 

Általános emelet 

• 0,3 cm  PVC burkolat / szőnyegpadló 
• 1 rtg.  ragasztás 
• 16,5 cm  vasbeton födémszerkezet 

Pincefödém 

• 0,3 cm  PVC burkolat / szőnyegpadló 
• 1 rtg.  ragasztás 
• 20,0 cm  vasbeton födémszerkezet 

Árkádfödém 

• 0,3cm  PVC burkolat / szőnyegpadló 
• 1 rtg.  ragasztás 
• 20,0 cm  vasbeton födémszerkezet 
• 5,0 cm  kőzetgyapot hőszigetelés 
•   álmennyezet 

9.2.3 Tető 

Lapostető: egyhéjú melegtető 

• 2 rtg.  bitumenes lemez vízszigetelés 
• 1 rtg. gőznyomás kiegyenlítő lemez 
• 5,0 cm  beton 
• 8,0 cm  polisztirol hab hőszigetelés 
• 1 rtg. cementsimítás 
• 16,5 cm  vasbeton födémszerkezet 

esetenként kohóhabsalak lejtésképzéssel és hőszigeteléssel.  
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Lapostető: kéthéjú hidegtető 

• 2 rtg.  bitumenes lemez vízszigetelés 
• 12,0 cm  vasbeton panel, lejtésképzés 
•   átszellőző légrés 
• 12,0 cm  ásványgyapot hőszigetelés 
• 16,5 cm  vasbeton födémszerkezet 

Magastető 

•   cserépfedés 
• 5,0 cm  lécezés 
• 14,0 cm  szarufa, közte kőzetgyapot hőszigetelés 
• 1 rtg.  párazáró fólia 
• 1,2 cm  gipszkarton burkolat 

9.2.4 Nyílászárók 

• egyesített szárnyú fa szerkezetű ablakszerkezet 
• hőszigetelt, fa szerkezetű szakipari fal 
• hőhidas, fém szerkezetű lépcsőház bejárati ajtó és pinceablak 

9.2.5 Épületgépészeti berendezések 

 

távfűtés, hőközpont, acél 150 kg / épület 
fém szerelvények, alu (pl. radiátor) 0,5 kg / m2 
fém szerelvények, acél (pl. vezetékek) 0,2 kg / m2 
villamossági szerelvények 0,1 kg / m2 
légtechnika, alu, gravitációs 1,0 kg / m2 
44. táblázat: épületgépészeti berendezések becsült tömege 
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9.3 Épülettípusok adatlapjai és életciklus elemzésének eredményei 

9.3.1 3FOG épülettípus 

 

Házgyár: BHK.1. 

Építési időszak: 1967-74 

Fűtött szintek száma: 10 

Nettó szintterület: 12.787m2 

Lakások száma: 180 

Cím pl.: Budapest, XI. Etele út 39-47. 

 

  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

3FOG

2020 építés felújítás használat
karbantar

tás
bontás építés felújítás használat

karbantar
tás

bontás

NF 0,00 0,00 111,32 12,08 0,00 0,000 0,000 0,191 0,045 0,000
F1 0,00 44,12 52,75 13,33 0,00 0,000 0,209 0,093 0,046 0,000
F2 0,00 56,55 49,28 15,23 0,00 0,000 0,267 0,087 0,052 0,000
F3 0,00 61,37 33,55 16,13 0,00 0,000 0,305 0,061 0,059 0,000
F4 0,00 68,03 28,80 17,10 0,00 0,000 0,420 0,060 0,064 0,000
UE1 384,08 0,00 76,90 16,56 45,67 1,151 0,000 0,100 0,083 0,188
UE2 401,52 0,00 44,50 18,41 45,67 1,338 0,000 0,069 0,092 0,188

2060 építés felújítás használat   
karbantar

tás
bontás építés felújítás használat   

karbantar
tás

bontás

NF 401,52 0,00 850,43 121,39 45,67 1,338 0,000 1,448 0,502 0,188
F1 0,00 44,12 474,74 119,93 0,00 0,000 0,209 0,838 0,416 0,000
F2 0,00 56,55 443,52 137,03 0,00 0,000 0,267 0,786 0,470 0,000
F3 0,00 61,37 301,95 145,16 0,00 0,000 0,305 0,549 0,533 0,000
F4 0,00 68,03 259,19 153,86 0,00 0,000 0,420 0,538 0,572 0,000
UE1 384,08 0,00 692,12 149,07 45,67 1,151 0,000 0,903 0,748 0,188
UE2 401,52 0,00 400,50 165,69 45,67 1,338 0,000 0,618 0,830 0,188

2090 építés felújítás használat   
karbantar

tás
bontás építés felújítás használat   

karbantar
tás

bontás

NF 401,52 0,00 1 064,04 231,85 45,67 1,338 0,000 1,778 1,056 0,188
F1 405,53 44,12 704,84 220,22 59,69 1,351 0,209 1,217 0,878 0,194
F2 405,53 56,55 666,68 241,12 64,64 1,351 0,267 1,153 0,944 0,194
F3 405,53 61,37 493,66 251,06 64,79 1,351 0,305 0,863 1,020 0,194
F4 405,53 68,03 441,39 261,69 66,71 1,351 0,420 0,849 1,068 0,196
UE1 384,08 0,00 1 153,53 248,45 45,67 1,151 0,000 1,506 1,247 0,188
UE2 401,52 0,00 667,51 276,14 45,67 1,338 0,000 1,030 1,384 0,188

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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3FOG

2020 építés felújítás használat
karbantar

tás
bontás építés felújítás használat

karbantar
tás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,6E-02 2,0E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 1,4E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,5E-02 1,2E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-05 9,8E-06 1,0E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,0E-02 1,1E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,9E-05 9,1E-06 1,1E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,3E-02 7,7E-03 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 2,0E-05 6,1E-06 1,1E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,4E-02 6,5E-03 1,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 4,8E-06 1,1E-05 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 7,5E-03 1,8E-02 4,0E-02 4,4E-05 0,0E+00 1,5E-05 9,6E-06 5,4E-06
UE2 1,9E-01 0,0E+00 5,0E-03 1,9E-02 4,0E-02 4,9E-05 0,0E+00 7,9E-06 1,0E-05 5,4E-06

2060 építés felújítás használat   
karbantar

tás
bontás építés felújítás használat   

karbantar
tás

bontás

NF 1,9E-01 0,0E+00 1,9E-01 1,8E-01 4,0E-02 4,9E-05 0,0E+00 1,6E-04 1,2E-04 5,4E-06
F1 0,0E+00 2,5E-02 1,1E-01 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-05 8,8E-05 9,0E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,0E-02 1,0E-01 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,9E-05 8,2E-05 9,5E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,3E-02 6,9E-02 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 2,0E-05 5,5E-05 9,6E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,4E-02 5,8E-02 1,5E-01 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 4,3E-05 9,7E-05 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 6,8E-02 1,6E-01 4,0E-02 4,4E-05 0,0E+00 1,3E-04 8,7E-05 5,4E-06
UE2 1,9E-01 0,0E+00 4,5E-02 1,7E-01 4,0E-02 4,9E-05 0,0E+00 7,1E-05 9,2E-05 5,4E-06

2090 építés felújítás használat   
karbantar

tás
bontás építés felújítás használat   

karbantar
tás

bontás

NF 1,9E-01 0,0E+00 2,1E-01 2,9E-01 4,0E-02 4,9E-05 0,0E+00 2,0E-04 1,8E-04 5,4E-06
F1 1,9E-01 2,5E-02 1,5E-01 2,4E-01 4,1E-02 5,0E-05 1,3E-05 1,3E-04 1,5E-04 5,5E-06
F2 1,9E-01 3,0E-02 1,4E-01 2,4E-01 4,1E-02 5,0E-05 1,9E-05 1,2E-04 1,6E-04 5,5E-06
F3 1,9E-01 3,3E-02 9,8E-02 2,5E-01 4,1E-02 5,0E-05 2,0E-05 9,0E-05 1,6E-04 5,5E-06
F4 1,9E-01 5,4E-02 8,5E-02 2,6E-01 4,2E-02 5,0E-05 2,1E-05 7,5E-05 1,6E-04 5,5E-06
UE1 1,6E-01 0,0E+00 1,1E-01 2,6E-01 4,0E-02 4,4E-05 0,0E+00 2,2E-04 1,4E-04 5,4E-06
UE2 1,9E-01 0,0E+00 7,4E-02 2,8E-01 4,0E-02 4,9E-05 0,0E+00 1,2E-04 1,5E-04 5,4E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.2 3FOG-hőhidas épülettípus 

 

Házgyár: BHK.1. 

Építési időszak: 1960-67 

Fűtött szintek száma: 10 

Nettó szintterület: 13.812 m2 

Lakások száma: 180 

Cím pl.: Budapest, XI. Etele út 15-23. 

 
  

 

Alaprajzi vázlat  

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

3FOG-
hőhidas

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 117,07 9,65 0,00 0,000 0,000 0,200 0,036 0,000
F1 0,00 41,38 50,17 11,85 0,00 0,000 0,193 0,088 0,040 0,000
F2 0,00 53,21 46,24 13,52 0,00 0,000 0,247 0,082 0,046 0,000
F3 0,00 57,67 31,67 14,44 0,00 0,000 0,282 0,057 0,053 0,000
F4 0,00 63,84 26,89 15,11 0,00 0,000 0,388 0,056 0,057 0,000
UE1 384,00 0,00 71,19 15,51 46,26 1,112 0,000 0,093 0,071 0,192
UE2 400,36 0,00 41,20 17,26 46,26 1,281 0,000 0,064 0,075 0,192

2060 építés felújítás használat   
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat   

karban-
tartás

bontás

NF 400,36 0,00 801,29 109,70 46,26 1,281 0,000 1,355 0,441 0,192
F1 0,00 41,38 451,50 106,62 0,00 0,000 0,193 0,796 0,363 0,000
F2 0,00 53,21 416,12 121,69 0,00 0,000 0,247 0,737 0,412 0,000
F3 0,00 57,67 285,07 129,97 0,00 0,000 0,282 0,517 0,476 0,000
F4 0,00 63,84 242,01 136,03 0,00 0,000 0,388 0,501 0,510 0,000
UE1 384,00 0,00 640,73 139,57 46,26 1,112 0,000 0,836 0,642 0,192
UE2 400,36 0,00 370,77 155,38 46,26 1,281 0,000 0,572 0,678 0,192

2090 építés felújítás használat   
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat   

karban-
tartás

bontás

NF 400,36 0,00 999,04 213,29 46,26 1,281 0,000 1,660 0,893 0,192
F1 404,36 41,38 645,86 204,79 59,74 1,294 0,193 1,107 0,780 0,197
F2 404,36 53,21 606,55 221,54 64,65 1,294 0,247 1,041 0,834 0,197
F3 404,36 57,67 460,93 230,74 64,79 1,294 0,282 0,797 0,905 0,197
F4 404,36 63,84 413,09 237,47 66,57 1,294 0,388 0,779 0,943 0,199
UE1 384,00 0,00 1 067,88 232,62 46,26 1,112 0,000 1,394 1,071 0,192
UE2 400,36 0,00 617,95 258,97 46,26 1,281 0,000 0,953 1,130 0,192

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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3FOG-
hőhidas

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,7E-02 2,0E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,2E-05 1,5E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,3E-02 1,2E-02 1,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 9,3E-06 1,1E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,8E-02 1,1E-02 1,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 3,3E-05 8,6E-06 1,2E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,1E-02 7,3E-03 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 3,4E-05 5,8E-06 1,2E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,0E-02 6,0E-03 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 3,4E-05 4,5E-06 1,2E-05 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 7,0E-03 1,6E-02 4,1E-02 5,6E-05 0,0E+00 1,3E-05 1,1E-05 5,5E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 4,6E-03 1,6E-02 4,1E-02 6,5E-05 0,0E+00 7,3E-06 1,2E-05 5,5E-06

2060 építés felújítás használat   
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat   

karbantar
tás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 1,7E-01 1,7E-01 4,1E-02 6,5E-05 0,0E+00 1,5E-04 1,2E-04 5,5E-06
F1 0,0E+00 2,3E-02 1,0E-01 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 8,4E-05 9,9E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,8E-02 9,6E-02 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 3,3E-05 7,7E-05 1,1E-04 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,1E-02 6,5E-02 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 3,4E-05 5,2E-05 1,1E-04 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,0E-02 5,4E-02 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 3,4E-05 4,1E-05 1,1E-04 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 6,3E-02 1,4E-01 4,1E-02 5,6E-05 0,0E+00 1,2E-04 9,6E-05 5,5E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 4,1E-02 1,4E-01 4,1E-02 6,5E-05 0,0E+00 6,6E-05 1,1E-04 5,5E-06

2090 építés felújítás használat   
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat   

karbantar
tás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,0E-01 2,6E-01 4,1E-02 6,5E-05 0,0E+00 1,9E-04 1,9E-04 5,5E-06
F1 1,9E-01 2,3E-02 1,3E-01 2,2E-01 4,1E-02 6,6E-05 2,1E-05 1,2E-04 1,7E-04 5,6E-06
F2 1,9E-01 2,8E-02 1,2E-01 2,2E-01 4,2E-02 6,6E-05 3,3E-05 1,1E-04 1,8E-04 5,6E-06
F3 1,9E-01 3,1E-02 8,9E-02 2,3E-01 4,2E-02 6,6E-05 3,4E-05 8,4E-05 1,8E-04 5,6E-06
F4 1,9E-01 5,0E-02 7,6E-02 2,4E-01 4,2E-02 6,6E-05 3,4E-05 7,1E-05 1,8E-04 5,6E-06
UE1 1,6E-01 0,0E+00 1,0E-01 2,4E-01 4,1E-02 5,6E-05 0,0E+00 2,0E-04 1,6E-04 5,5E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 6,9E-02 2,4E-01 4,1E-02 6,5E-05 0,0E+00 1,1E-04 1,8E-04 5,5E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.3 Ky épülettípus 

 

Házgyár: BHK.2. 

Építési időszak: 1967-74 

Fűtött szintek száma: 11 

Nettó szintterület: 11.642 m2 

Lakások száma: 176 

Cím pl.: Budapest, X. Mélytó u. 6-8. 

 
  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 

KY

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 146,06 12,45 0,00 0,000 0,000 0,249 0,046 0,000
F1 0,00 50,51 58,44 15,18 0,00 0,000 0,238 0,103 0,053 0,000
F2 0,00 64,42 53,63 17,27 0,00 0,000 0,304 0,095 0,060 0,000
F3 0,00 66,66 41,35 17,69 0,00 0,000 0,321 0,074 0,063 0,000
F4 0,00 74,22 33,92 18,81 0,00 0,000 0,452 0,069 0,068 0,000
UE1 380,86 0,00 85,76 22,93 45,37 1,125 0,000 0,111 0,077 0,170
UE2 396,81 0,00 53,02 24,03 45,37 1,309 0,000 0,080 0,081 0,170

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 396,81 0,00 1 107,28 135,20 45,37 1,309 0,000 1,873 0,485 0,170
F1 0,00 50,51 525,93 136,65 0,00 0,000 0,238 0,924 0,480 0,000
F2 0,00 64,42 482,63 155,44 0,00 0,000 0,304 0,851 0,540 0,000
F3 0,00 66,66 372,16 159,21 0,00 0,000 0,321 0,666 0,568 0,000
F4 0,00 74,22 305,24 169,28 0,00 0,000 0,452 0,619 0,613 0,000
UE1 380,86 0,00 771,86 206,40 45,37 1,125 0,000 1,003 0,690 0,170
UE2 396,81 0,00 477,16 216,24 45,37 1,309 0,000 0,718 0,728 0,170

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 396,81 0,00 1 361,76 279,36 45,37 1,309 0,000 2,256 0,970 0,170
F1 400,78 50,51 791,25 263,12 61,35 1,322 0,238 1,352 0,910 0,176
F2 400,78 64,42 738,33 286,09 66,99 1,322 0,304 1,264 0,983 0,177
F3 400,78 66,66 603,31 290,70 67,06 1,322 0,321 1,038 1,018 0,177
F4 400,78 74,22 521,52 303,01 69,31 1,322 0,452 0,980 1,072 0,178
UE1 380,86 0,00 1 286,43 343,99 45,37 1,125 0,000 1,671 1,150 0,170
UE2 396,81 0,00 795,26 360,40 45,37 1,309 0,000 1,197 1,213 0,170

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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KY

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 3,4E-02 2,9E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,8E-05 2,2E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,9E-02 1,3E-02 2,1E-02 0,0E+00 0,0E+00 9,4E-06 1,1E-05 1,5E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,4E-02 1,2E-02 2,2E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-05 1,0E-05 1,5E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,6E-02 9,5E-03 2,2E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,4E-05 7,6E-06 1,5E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 6,0E-02 7,6E-03 2,3E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,4E-05 5,8E-06 1,6E-05 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 8,4E-03 2,1E-02 3,6E-02 3,7E-05 0,0E+00 1,6E-05 1,2E-05 4,9E-06
UE2 1,9E-01 0,0E+00 5,8E-03 2,1E-02 3,6E-02 4,0E-05 0,0E+00 9,5E-06 1,3E-05 4,9E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,9E-01 0,0E+00 2,5E-01 2,4E-01 3,6E-02 4,0E-05 0,0E+00 2,1E-04 1,8E-04 4,9E-06
F1 0,0E+00 2,9E-02 1,2E-01 1,9E-01 0,0E+00 0,0E+00 9,4E-06 9,8E-05 1,4E-04 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,4E-02 1,1E-01 1,9E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-05 9,0E-05 1,4E-04 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,6E-02 8,5E-02 2,0E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,4E-05 6,9E-05 1,4E-04 0,0E+00
F4 0,0E+00 6,0E-02 6,9E-02 2,0E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,4E-05 5,2E-05 1,4E-04 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 7,5E-02 1,9E-01 3,6E-02 3,7E-05 0,0E+00 1,5E-04 1,1E-04 4,9E-06
UE2 1,9E-01 0,0E+00 5,2E-02 1,9E-01 3,6E-02 4,0E-05 0,0E+00 8,6E-05 1,2E-04 4,9E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,9E-01 0,0E+00 2,7E-01 3,7E-01 3,6E-02 4,0E-05 0,0E+00 2,5E-04 2,6E-04 4,9E-06
F1 1,9E-01 2,9E-02 1,6E-01 3,2E-01 3,6E-02 4,1E-05 9,4E-06 1,5E-04 2,2E-04 5,0E-06
F2 1,9E-01 3,4E-02 1,5E-01 3,2E-01 3,7E-02 4,1E-05 1,3E-05 1,4E-04 2,2E-04 5,0E-06
F3 1,9E-01 3,6E-02 1,2E-01 3,3E-01 3,7E-02 4,1E-05 1,4E-05 1,1E-04 2,2E-04 5,0E-06
F4 1,9E-01 6,0E-02 1,0E-01 3,4E-01 3,7E-02 4,1E-05 1,4E-05 9,0E-05 2,2E-04 5,0E-06
UE1 1,6E-01 0,0E+00 1,3E-01 3,1E-01 3,6E-02 3,7E-05 0,0E+00 2,4E-04 1,9E-04 4,9E-06
UE2 1,9E-01 0,0E+00 8,7E-02 3,2E-01 3,6E-02 4,0E-05 0,0E+00 1,4E-04 1,9E-04 4,9E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.4 6FOG épülettípus 

 

Házgyár: BHK.1. 

Építési időszak: 1967-74 

Fűtött szintek száma: 10 

Nettó szintterület: 19.292 m2 

Lakások száma: 300 

Cím pl.: Budapest, XI. Etele út 34-38. 

 
  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 

6FOG

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 110,04 11,23 0,00 0,000 0,000 0,189 0,039 0,000
F1 0,00 30,45 54,22 12,71 0,00 0,000 0,131 0,096 0,041 0,000
F2 0,00 39,70 50,97 14,34 0,00 0,000 0,168 0,090 0,045 0,000
F3 0,00 42,90 38,14 14,93 0,00 0,000 0,193 0,069 0,049 0,000
F4 0,00 50,48 31,21 15,71 0,00 0,000 0,317 0,064 0,054 0,000
UE1 374,43 0,00 79,57 13,93 46,09 1,053 0,000 0,103 0,069 0,183
UE2 390,93 0,00 49,18 15,62 46,09 1,232 0,000 0,075 0,073 0,183

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 390,93 0,00 848,96 109,88 46,09 1,232 0,000 1,442 0,417 0,183
F1 0,00 30,45 487,98 114,39 0,00 0,000 0,131 0,860 0,366 0,000
F2 0,00 39,70 458,77 129,02 0,00 0,000 0,168 0,811 0,403 0,000
F3 0,00 42,90 343,29 134,41 0,00 0,000 0,193 0,618 0,444 0,000
F4 0,00 50,48 280,89 141,37 0,00 0,000 0,317 0,576 0,485 0,000
UE1 374,43 0,00 716,16 125,41 46,09 1,053 0,000 0,924 0,621 0,183
UE2 390,93 0,00 442,66 140,61 46,09 1,232 0,000 0,672 0,659 0,183

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 390,93 0,00 1 085,05 203,62 46,09 1,232 0,000 1,801 0,857 0,183
F1 394,84 30,45 734,14 202,31 57,74 1,244 0,131 1,260 0,741 0,186
F2 394,84 39,70 698,44 220,19 62,89 1,244 0,168 1,200 0,785 0,187
F3 394,84 42,90 557,30 226,77 62,99 1,244 0,193 0,964 0,836 0,187
F4 394,84 50,48 481,03 235,28 63,98 1,244 0,317 0,913 0,886 0,187
UE1 374,43 0,00 1 193,59 209,02 46,09 1,053 0,000 1,541 1,034 0,183
UE2 390,93 0,00 737,77 234,35 46,09 1,232 0,000 1,120 1,098 0,183

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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6FOG

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,5E-02 2,1E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 1,6E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 1,5E-02 1,2E-02 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 8,0E-06 1,0E-05 1,1E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 1,8E-02 1,2E-02 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,2E-05 9,5E-06 1,1E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 2,0E-02 8,8E-03 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,2E-05 7,0E-06 1,1E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 4,3E-02 7,0E-03 1,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-05 5,3E-06 1,1E-05 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 7,7E-03 1,7E-02 3,9E-02 3,7E-05 0,0E+00 1,5E-05 9,5E-06 5,2E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,4E-03 1,8E-02 3,9E-02 4,0E-05 0,0E+00 8,8E-06 9,8E-06 5,2E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 1,9E-01 1,9E-01 3,9E-02 4,0E-05 0,0E+00 1,6E-04 1,3E-04 5,2E-06
F1 0,0E+00 1,5E-02 1,1E-01 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 8,0E-06 9,1E-05 9,9E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 1,8E-02 1,1E-01 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,2E-05 8,5E-05 1,0E-04 0,0E+00
F3 0,0E+00 2,0E-02 7,9E-02 1,5E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,2E-05 6,3E-05 1,0E-04 0,0E+00
F4 0,0E+00 4,3E-02 6,3E-02 1,5E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-05 4,7E-05 1,0E-04 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 6,9E-02 1,5E-01 3,9E-02 3,7E-05 0,0E+00 1,3E-04 8,6E-05 5,2E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 4,9E-02 1,6E-01 3,9E-02 4,0E-05 0,0E+00 7,9E-05 8,9E-05 5,2E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,1E-01 2,9E-01 3,9E-02 4,0E-05 0,0E+00 2,0E-04 1,9E-04 5,2E-06
F1 1,8E-01 1,5E-02 1,5E-01 2,4E-01 3,9E-02 4,1E-05 8,0E-06 1,4E-04 1,6E-04 5,3E-06
F2 1,8E-01 1,8E-02 1,4E-01 2,5E-01 3,9E-02 4,1E-05 1,2E-05 1,3E-04 1,6E-04 5,3E-06
F3 1,8E-01 2,0E-02 1,1E-01 2,5E-01 4,0E-02 4,1E-05 1,2E-05 1,0E-04 1,6E-04 5,3E-06
F4 1,8E-01 4,3E-02 9,2E-02 2,6E-01 4,0E-02 4,1E-05 1,3E-05 8,3E-05 1,6E-04 5,3E-06
UE1 1,5E-01 0,0E+00 1,2E-01 2,6E-01 3,9E-02 3,7E-05 0,0E+00 2,2E-04 1,4E-04 5,2E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 8,1E-02 2,7E-01 3,9E-02 4,0E-05 0,0E+00 1,3E-04 1,5E-04 5,2E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.5 TB-51 épülettípus 

 

Házgyár: Békéscsabai hgy. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 5 

Nettó szintterület: 4.528 m2 

Lakások száma: 30 

Cím pl.: Budapest, XVII. Újlak u. 40 

 
  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

TB 51

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 110,59 15,79 0,00 0,000 0,000 0,190 0,052 0,000
F1 0,00 47,75 53,78 21,96 0,00 0,000 0,220 0,095 0,073 0,000
F2 0,00 62,81 49,38 25,08 0,00 0,000 0,285 0,087 0,082 0,000
F3 0,00 68,61 31,04 26,46 0,00 0,000 0,330 0,057 0,093 0,000
F4 0,00 76,26 24,41 28,09 0,00 0,000 0,460 0,052 0,108 0,000
UE1 414,32 0,00 79,81 19,24 51,43 1,248 0,000 0,102 0,090 0,182
UE2 434,50 0,00 32,29 22,49 51,43 1,459 0,000 0,053 0,112 0,182

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 434,50 0,00 995,34 142,14 51,43 1,459 0,000 1,707 0,471 0,182
F1 0,00 47,75 484,04 197,63 0,00 0,000 0,220 0,851 0,656 0,000
F2 0,00 62,81 444,45 225,72 0,00 0,000 0,285 0,785 0,740 0,000
F3 0,00 68,61 279,36 238,14 0,00 0,000 0,330 0,509 0,833 0,000
F4 0,00 76,26 219,66 252,78 0,00 0,000 0,460 0,467 0,970 0,000
UE1 414,32 0,00 718,31 173,17 51,43 1,248 0,000 0,922 0,808 0,182
UE2 434,50 0,00 290,61 202,45 51,43 1,459 0,000 0,476 1,007 0,182

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 434,50 0,00 1 150,34 277,11 51,43 1,459 0,000 1,961 1,142 0,182
F1 438,84 47,75 744,38 330,45 69,84 1,473 0,220 1,304 1,171 0,188
F2 438,84 62,81 687,18 371,03 77,06 1,473 0,285 1,208 1,293 0,189
F3 438,84 68,61 448,72 388,96 77,23 1,473 0,330 0,809 1,428 0,189
F4 438,84 76,26 362,49 410,12 79,13 1,473 0,460 0,749 1,624 0,190
UE1 414,32 0,00 1 197,18 288,62 51,43 1,248 0,000 1,536 1,346 0,182
UE2 434,50 0,00 484,35 337,42 51,43 1,459 0,000 0,793 1,678 0,182

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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TB 51

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,6E-02 2,1E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,1E-05 1,3E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,6E-02 1,2E-02 1,9E-02 0,0E+00 0,0E+00 2,8E-05 1,0E-05 1,4E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,1E-02 1,1E-02 2,0E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,3E-05 9,2E-06 1,6E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,5E-02 7,1E-03 2,1E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,4E-05 5,7E-06 1,6E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,9E-02 5,4E-03 2,3E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,4E-05 4,0E-06 1,6E-05 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 7,7E-03 2,1E-02 3,8E-02 6,8E-05 0,0E+00 1,5E-05 1,5E-05 5,3E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 3,8E-03 2,4E-02 3,8E-02 8,0E-05 0,0E+00 5,5E-06 1,6E-05 5,3E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,1E-01 0,0E+00 2,3E-01 1,9E-01 3,8E-02 8,0E-05 0,0E+00 1,9E-04 1,2E-04 5,3E-06
F1 0,0E+00 2,6E-02 1,1E-01 1,7E-01 0,0E+00 0,0E+00 2,8E-05 9,0E-05 1,2E-04 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,1E-02 1,0E-01 1,8E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,3E-05 8,3E-05 1,4E-04 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,5E-02 6,4E-02 1,9E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,4E-05 5,1E-05 1,4E-04 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,9E-02 4,9E-02 2,1E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,4E-05 3,6E-05 1,5E-04 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 6,9E-02 1,9E-01 3,8E-02 6,8E-05 0,0E+00 1,3E-04 1,3E-04 5,3E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 3,4E-02 2,2E-01 3,8E-02 8,0E-05 0,0E+00 4,9E-05 1,5E-04 5,3E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,1E-01 0,0E+00 2,5E-01 3,3E-01 3,8E-02 8,0E-05 0,0E+00 2,1E-04 2,2E-04 5,3E-06
F1 2,1E-01 2,6E-02 1,7E-01 2,9E-01 3,9E-02 8,1E-05 2,8E-05 1,4E-04 2,1E-04 5,4E-06
F2 2,1E-01 3,1E-02 1,5E-01 3,0E-01 3,9E-02 8,1E-05 4,3E-05 1,3E-04 2,4E-04 5,4E-06
F3 2,1E-01 3,5E-02 9,8E-02 3,2E-01 4,0E-02 8,1E-05 4,4E-05 8,1E-05 2,4E-04 5,4E-06
F4 2,1E-01 5,9E-02 7,6E-02 3,5E-01 4,0E-02 8,1E-05 4,4E-05 6,0E-05 2,4E-04 5,4E-06
UE1 1,7E-01 0,0E+00 1,2E-01 3,2E-01 3,8E-02 6,8E-05 0,0E+00 2,2E-04 2,2E-04 5,3E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 5,6E-02 3,6E-01 3,8E-02 8,0E-05 0,0E+00 8,2E-05 2,5E-04 5,3E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.6 Győr 6/73 épülettípus 

 

Házgyár: Győri hgy. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 5 

Nettó szintterület: 4.211 m2 

Lakások száma: 63 

Cím pl.: Budapest, XXII. Vidám u 8-12. 

 
  

 
Alaprajzi vázlat  

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 

GYŐR 
6/73

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 135,64 16,49 0,00 0,000 0,000 0,232 0,059 0,000
F1 0,00 52,56 55,69 17,65 0,00 0,000 0,245 0,098 0,059 0,000
F2 0,00 69,42 50,41 20,30 0,00 0,000 0,316 0,089 0,066 0,000
F3 0,00 75,70 32,10 21,38 0,00 0,000 0,365 0,058 0,074 0,000
F4 0,00 82,76 24,95 22,29 0,00 0,000 0,486 0,053 0,079 0,000
UE1 428,24 0,00 82,65 26,49 51,96 1,261 0,000 0,108 0,087 0,190
UE2 447,34 0,00 30,42 27,98 51,96 1,461 0,000 0,051 0,093 0,190

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 447,34 0,00 1 109,49 159,92 51,96 1,461 0,000 1,894 0,567 0,190
F1 0,00 52,56 501,21 158,89 0,00 0,000 0,245 0,880 0,532 0,000
F2 0,00 69,42 453,72 182,71 0,00 0,000 0,316 0,800 0,596 0,000
F3 0,00 75,70 288,90 192,40 0,00 0,000 0,365 0,525 0,669 0,000
F4 0,00 82,76 224,54 200,62 0,00 0,000 0,486 0,475 0,707 0,000
UE1 428,24 0,00 743,89 238,44 51,96 1,261 0,000 0,969 0,779 0,190
UE2 447,34 0,00 273,81 251,84 51,96 1,461 0,000 0,459 0,838 0,190

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 447,34 0,00 1 255,53 327,81 51,96 1,461 0,000 2,139 1,126 0,190
F1 451,81 52,56 732,17 295,80 72,07 1,476 0,245 1,280 0,989 0,196
F2 451,81 69,42 668,85 327,56 80,24 1,476 0,316 1,174 1,074 0,197
F3 451,81 75,70 449,09 340,48 80,42 1,476 0,365 0,807 1,171 0,197
F4 451,81 82,76 363,28 351,44 82,31 1,476 0,486 0,741 1,221 0,198
UE1 428,24 0,00 1 239,82 397,40 51,96 1,261 0,000 1,615 1,299 0,190
UE2 447,34 0,00 456,35 419,73 51,96 1,461 0,000 0,765 1,397 0,190

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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GYŐR 
6/73

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 3,1E-02 8,6E-03 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,6E-05 2,0E-06 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,8E-02 1,3E-02 7,7E-03 0,0E+00 0,0E+00 3,9E-05 1,0E-05 4,7E-06 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,4E-02 1,2E-02 8,3E-03 0,0E+00 0,0E+00 6,1E-05 9,4E-06 6,5E-06 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,8E-02 7,4E-03 9,1E-03 0,0E+00 0,0E+00 6,2E-05 5,9E-06 6,6E-06 0,0E+00
F4 0,0E+00 6,0E-02 5,6E-03 9,7E-03 0,0E+00 0,0E+00 6,2E-05 4,1E-06 6,7E-06 0,0E+00
UE1 1,8E-01 0,0E+00 8,1E-03 1,4E-02 4,0E-02 8,6E-05 0,0E+00 1,6E-05 1,0E-05 5,5E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 3,6E-03 1,4E-02 4,0E-02 1,0E-04 0,0E+00 5,2E-06 1,2E-05 5,5E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,1E-01 0,0E+00 2,5E-01 8,3E-02 4,0E-02 1,0E-04 0,0E+00 2,1E-04 2,8E-05 5,5E-06
F1 0,0E+00 2,8E-02 1,2E-01 6,9E-02 0,0E+00 0,0E+00 3,9E-05 9,3E-05 4,2E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,4E-02 1,0E-01 7,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 6,1E-05 8,4E-05 5,9E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,8E-02 6,6E-02 8,2E-02 0,0E+00 0,0E+00 6,2E-05 5,3E-05 6,0E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 6,0E-02 5,0E-02 8,8E-02 0,0E+00 0,0E+00 6,2E-05 3,7E-05 6,0E-05 0,0E+00
UE1 1,8E-01 0,0E+00 7,3E-02 1,2E-01 4,0E-02 8,6E-05 0,0E+00 1,4E-04 9,4E-05 5,5E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 3,3E-02 1,3E-01 4,0E-02 1,0E-04 0,0E+00 4,7E-05 1,1E-04 5,5E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,1E-01 0,0E+00 2,7E-01 1,7E-01 4,0E-02 1,0E-04 0,0E+00 2,3E-04 1,0E-04 5,5E-06
F1 2,1E-01 2,8E-02 1,6E-01 1,4E-01 4,1E-02 1,0E-04 3,9E-05 1,4E-04 9,3E-05 5,6E-06
F2 2,1E-01 3,4E-02 1,5E-01 1,4E-01 4,1E-02 1,0E-04 6,1E-05 1,2E-04 1,1E-04 5,6E-06
F3 2,1E-01 3,8E-02 9,6E-02 1,5E-01 4,2E-02 1,0E-04 6,2E-05 8,1E-05 1,2E-04 5,6E-06
F4 2,1E-01 6,0E-02 7,5E-02 1,6E-01 4,2E-02 1,0E-04 6,2E-05 6,0E-05 1,2E-04 5,6E-06
UE1 1,8E-01 0,0E+00 1,2E-01 2,0E-01 4,0E-02 8,6E-05 0,0E+00 2,3E-04 1,6E-04 5,5E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 5,4E-02 2,1E-01 4,0E-02 1,0E-04 0,0E+00 7,8E-05 1,8E-04 5,5E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.7 H-0 épülettípus 

 

Házgyár: BHK.3. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 5 

Nettó szintterület: 2.660 m2 

Lakások száma: 30 

Cím pl.: Budapest, XIX. Ady Endre út 60-64. 

 
  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

H-0

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 119,12 15,28 0,00 0,000 0,000 0,204 0,056 0,000
F1 0,00 56,10 59,74 16,99 0,00 0,000 0,256 0,105 0,057 0,000
F2 0,00 72,54 53,39 19,66 0,00 0,000 0,320 0,094 0,064 0,000
F3 0,00 77,78 35,06 20,55 0,00 0,000 0,359 0,064 0,070 0,000
F4 0,00 86,40 26,94 21,37 0,00 0,000 0,489 0,056 0,075 0,000
UE1 431,17 0,00 89,55 20,36 52,00 1,270 0,000 0,116 0,065 0,191
UE2 452,50 0,00 33,85 23,01 52,00 1,476 0,000 0,055 0,075 0,191

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 452,50 0,00 980,02 145,22 52,00 1,476 0,000 1,678 0,522 0,191
F1 0,00 56,10 537,62 152,87 0,00 0,000 0,256 0,944 0,516 0,000
F2 0,00 72,54 480,47 176,90 0,00 0,000 0,320 0,848 0,574 0,000
F3 0,00 77,78 315,50 184,98 0,00 0,000 0,359 0,572 0,634 0,000
F4 0,00 86,40 242,46 192,35 0,00 0,000 0,489 0,508 0,672 0,000
UE1 431,17 0,00 805,94 183,22 52,00 1,270 0,000 1,046 0,583 0,191
UE2 452,50 0,00 304,62 207,12 52,00 1,476 0,000 0,497 0,678 0,191

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 452,50 0,00 1 142,48 283,30 52,00 1,476 0,000 1,943 0,975 0,191
F1 457,02 56,10 787,90 272,87 72,42 1,491 0,256 1,374 0,914 0,196
F2 457,02 72,54 711,71 304,90 81,51 1,491 0,320 1,247 0,992 0,197
F3 457,02 77,78 491,75 315,69 81,65 1,491 0,359 0,878 1,071 0,197
F4 457,02 86,40 394,36 325,51 83,04 1,491 0,489 0,793 1,123 0,198
UE1 431,17 0,00 1 343,23 305,37 52,00 1,270 0,000 1,744 0,972 0,191
UE2 452,50 0,00 507,70 345,20 52,00 1,476 0,000 0,828 1,130 0,191

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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H-0

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,8E-02 7,7E-03 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,2E-05 1,1E-06 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,8E-02 1,4E-02 7,1E-03 0,0E+00 0,0E+00 4,5E-05 1,1E-05 4,6E-06 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,3E-02 1,2E-02 7,7E-03 0,0E+00 0,0E+00 7,1E-05 9,9E-06 6,7E-06 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,6E-02 8,0E-03 8,3E-03 0,0E+00 0,0E+00 7,1E-05 6,4E-06 6,8E-06 0,0E+00
F4 0,0E+00 6,0E-02 6,0E-03 8,9E-03 0,0E+00 0,0E+00 7,2E-05 4,5E-06 6,8E-06 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 8,7E-03 8,4E-03 4,0E-02 9,5E-05 0,0E+00 1,7E-05 1,1E-05 5,5E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 3,9E-03 9,5E-03 4,0E-02 1,1E-04 0,0E+00 5,9E-06 1,3E-05 5,5E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,1E-01 0,0E+00 2,2E-01 7,1E-02 4,0E-02 1,1E-04 0,0E+00 1,8E-04 2,2E-05 5,5E-06
F1 0,0E+00 2,8E-02 1,2E-01 6,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,5E-05 1,0E-04 4,1E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,3E-02 1,1E-01 6,9E-02 0,0E+00 0,0E+00 7,1E-05 8,9E-05 6,0E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,6E-02 7,2E-02 7,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 7,1E-05 5,8E-05 6,1E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 6,0E-02 5,4E-02 8,0E-02 0,0E+00 0,0E+00 7,2E-05 4,0E-05 6,1E-05 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 7,9E-02 7,5E-02 4,0E-02 9,5E-05 0,0E+00 1,5E-04 9,9E-05 5,5E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 3,5E-02 8,6E-02 4,0E-02 1,1E-04 0,0E+00 5,3E-05 1,2E-04 5,5E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,1E-01 0,0E+00 2,4E-01 1,3E-01 4,0E-02 1,1E-04 0,0E+00 2,1E-04 1,0E-04 5,5E-06
F1 2,1E-01 2,8E-02 1,7E-01 1,1E-01 4,1E-02 1,1E-04 4,5E-05 1,5E-04 9,4E-05 5,6E-06
F2 2,1E-01 3,3E-02 1,6E-01 1,2E-01 4,1E-02 1,1E-04 7,1E-05 1,3E-04 1,2E-04 5,6E-06
F3 2,1E-01 3,6E-02 1,0E-01 1,3E-01 4,2E-02 1,1E-04 7,1E-05 8,9E-05 1,2E-04 5,6E-06
F4 2,1E-01 6,0E-02 8,1E-02 1,4E-01 4,2E-02 1,1E-04 7,2E-05 6,6E-05 1,2E-04 5,7E-06
UE1 1,7E-01 0,0E+00 1,3E-01 1,3E-01 4,0E-02 9,5E-05 0,0E+00 2,5E-04 1,6E-04 5,5E-06
UE2 2,1E-01 0,0E+00 5,9E-02 1,4E-01 4,0E-02 1,1E-04 0,0E+00 8,8E-05 2,0E-04 5,5E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.8 K-I épülettípus 

 

Házgyár: BHK.2. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 11 

Nettó szintterület: 7.691 m2 

Lakások száma: 132 

Cím pl.: Budapest, XIV. Füredi út 52-54. 

  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

K-I

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 129,28 12,38 0,00 0,000 0,000 0,222 0,044 0,000
F1 0,00 40,21 59,61 15,24 0,00 0,000 0,187 0,105 0,052 0,000
F2 0,00 52,21 55,51 17,00 0,00 0,000 0,241 0,098 0,057 0,000
F3 0,00 57,17 37,63 17,86 0,00 0,000 0,280 0,068 0,064 0,000
F4 0,00 65,58 31,99 18,81 0,00 0,000 0,421 0,068 0,069 0,000
UE1 329,62 0,00 88,20 26,25 48,40 1,018 0,000 0,115 0,086 0,152
UE2 348,48 0,00 47,99 27,56 48,40 1,232 0,000 0,077 0,093 0,152

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 348,48 0,00 1 072,65 126,57 48,40 1,232 0,000 1,835 0,448 0,152
F1 0,00 40,21 536,49 137,18 0,00 0,000 0,187 0,945 0,470 0,000
F2 0,00 52,21 499,62 153,04 0,00 0,000 0,241 0,883 0,516 0,000
F3 0,00 57,17 338,70 160,70 0,00 0,000 0,280 0,614 0,574 0,000
F4 0,00 65,58 287,87 169,32 0,00 0,000 0,421 0,616 0,618 0,000
UE1 329,62 0,00 793,82 236,27 48,40 1,018 0,000 1,033 0,778 0,152
UE2 348,48 0,00 431,91 248,07 48,40 1,232 0,000 0,695 0,833 0,152

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 348,48 0,00 1 303,00 291,95 48,40 1,232 0,000 2,205 1,003 0,152
F1 351,97 40,21 816,11 265,59 62,55 1,244 0,187 1,422 0,904 0,157
F2 351,97 52,21 766,94 286,74 68,14 1,244 0,241 1,340 0,966 0,158
F3 351,97 57,17 552,38 296,96 68,29 1,244 0,280 0,981 1,043 0,158
F4 351,97 65,58 484,61 308,46 70,02 1,244 0,421 0,983 1,101 0,159
UE1 329,62 0,00 1 323,04 393,79 48,40 1,018 0,000 1,722 1,296 0,152
UE2 348,48 0,00 719,86 413,46 48,40 1,232 0,000 1,158 1,388 0,152

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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K-I

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 3,0E-02 6,6E-03 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,4E-05 2,1E-06 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,2E-02 1,4E-02 7,3E-03 0,0E+00 0,0E+00 9,9E-06 1,1E-05 2,4E-06 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,6E-02 1,3E-02 7,7E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,5E-05 1,0E-05 2,8E-06 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,0E-02 8,6E-03 8,3E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,5E-05 6,9E-06 2,9E-06 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,6E-02 7,1E-03 9,1E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,6E-05 5,2E-06 3,0E-06 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 8,6E-03 1,3E-02 3,2E-02 3,2E-05 0,0E+00 1,7E-05 3,8E-06 4,3E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,5E-03 1,4E-02 3,2E-02 3,7E-05 0,0E+00 8,4E-06 4,2E-06 4,3E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,4E-01 6,7E-02 3,2E-02 3,7E-05 0,0E+00 2,0E-04 2,1E-05 4,3E-06
F1 0,0E+00 2,2E-02 1,2E-01 6,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 9,9E-06 1,0E-04 2,2E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,6E-02 1,1E-01 6,9E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,5E-05 9,3E-05 2,5E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,0E-02 7,8E-02 7,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,5E-05 6,2E-05 2,6E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,6E-02 6,4E-02 8,2E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,6E-05 4,7E-05 2,7E-05 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 7,8E-02 1,2E-01 3,2E-02 3,2E-05 0,0E+00 1,5E-04 3,4E-05 4,3E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,0E-02 1,2E-01 3,2E-02 3,7E-05 0,0E+00 7,5E-05 3,8E-05 4,3E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,7E-01 1,5E-01 3,2E-02 3,7E-05 0,0E+00 2,4E-04 4,7E-05 4,3E-06
F1 1,8E-01 2,2E-02 1,8E-01 1,3E-01 3,2E-02 3,7E-05 9,9E-06 1,5E-04 4,2E-05 4,4E-06
F2 1,8E-01 2,6E-02 1,6E-01 1,3E-01 3,3E-02 3,7E-05 1,5E-05 1,4E-04 4,7E-05 4,4E-06
F3 1,8E-01 3,0E-02 1,2E-01 1,4E-01 3,3E-02 3,7E-05 1,5E-05 1,0E-04 4,8E-05 4,4E-06
F4 1,8E-01 5,6E-02 9,7E-02 1,5E-01 3,3E-02 3,7E-05 1,6E-05 8,0E-05 4,8E-05 4,4E-06
UE1 1,5E-01 0,0E+00 1,3E-01 1,9E-01 3,2E-02 3,2E-05 0,0E+00 2,5E-04 5,7E-05 4,3E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 8,3E-02 2,0E-01 3,2E-02 3,7E-05 0,0E+00 1,3E-04 6,3E-05 4,3E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.9 A10 épülettípus 

 

Házgyár: BHK.1. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 10 

Nettó szintterület: 6.770 m2 

Lakások száma: 100 

Cím pl.: Budapest, XI. Etele út 32. 

 
  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 

A10

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 122,20 13,05 0,00 0,000 0,000 0,209 0,048 0,000
F1 0,00 51,71 56,55 15,77 0,00 0,000 0,242 0,100 0,054 0,000
F2 0,00 64,51 52,50 17,64 0,00 0,000 0,299 0,093 0,059 0,000
F3 0,00 68,29 37,36 18,29 0,00 0,000 0,329 0,067 0,064 0,000
F4 0,00 76,09 31,67 19,35 0,00 0,000 0,453 0,067 0,069 0,000
UE1 402,62 0,00 84,17 18,41 48,23 1,193 0,000 0,109 0,083 0,176
UE2 420,41 0,00 48,19 20,39 48,23 1,377 0,000 0,076 0,088 0,176

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 420,41 0,00 1 016,15 124,78 48,23 1,377 0,000 1,737 0,474 0,176
F1 0,00 51,71 508,93 141,94 0,00 0,000 0,242 0,896 0,482 0,000
F2 0,00 64,51 472,49 158,75 0,00 0,000 0,299 0,835 0,531 0,000
F3 0,00 68,29 336,28 164,60 0,00 0,000 0,329 0,607 0,575 0,000
F4 0,00 76,09 285,07 174,19 0,00 0,000 0,453 0,601 0,620 0,000
UE1 402,62 0,00 757,52 165,70 48,23 1,193 0,000 0,984 0,747 0,176
UE2 420,41 0,00 433,72 183,47 48,23 1,377 0,000 0,688 0,796 0,176

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 420,41 0,00 1 247,47 247,09 48,23 1,377 0,000 2,104 1,005 0,176
F1 424,61 51,71 779,78 250,42 64,13 1,391 0,242 1,355 0,908 0,181
F2 424,61 64,51 731,19 272,83 70,22 1,391 0,299 1,274 0,973 0,182
F3 424,61 68,29 549,57 280,62 70,33 1,391 0,329 0,970 1,032 0,182
F4 424,61 76,09 481,29 293,41 72,17 1,391 0,453 0,962 1,092 0,183
UE1 402,62 0,00 1 262,53 276,16 48,23 1,193 0,000 1,640 1,245 0,176
UE2 420,41 0,00 722,86 305,79 48,23 1,377 0,000 1,146 1,327 0,176

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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A10

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,8E-02 1,9E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,3E-05 1,2E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,8E-02 1,3E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,1E-06 1,1E-05 8,6E-06 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,3E-02 1,2E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,7E-06 9,7E-06 8,7E-06 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,5E-02 8,6E-03 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 5,2E-06 6,9E-06 8,8E-06 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,8E-02 7,1E-03 1,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 5,9E-06 5,2E-06 8,8E-06 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 8,2E-03 1,8E-02 3,7E-02 2,8E-05 0,0E+00 1,6E-05 7,7E-06 5,0E-06
UE2 2,0E-01 0,0E+00 5,5E-03 1,9E-02 3,7E-02 3,0E-05 0,0E+00 8,4E-06 7,8E-06 5,0E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,0E-01 0,0E+00 2,3E-01 1,7E-01 3,7E-02 3,0E-05 0,0E+00 1,9E-04 1,1E-04 5,0E-06
F1 0,0E+00 2,8E-02 1,2E-01 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,1E-06 9,5E-05 7,8E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,3E-02 1,1E-01 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,7E-06 8,8E-05 7,8E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,5E-02 7,7E-02 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 5,2E-06 6,2E-05 7,9E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,8E-02 6,4E-02 1,5E-01 0,0E+00 0,0E+00 5,9E-06 4,7E-05 7,9E-05 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 7,4E-02 1,6E-01 3,7E-02 2,8E-05 0,0E+00 1,4E-04 7,0E-05 5,0E-06
UE2 2,0E-01 0,0E+00 4,9E-02 1,7E-01 3,7E-02 3,0E-05 0,0E+00 7,6E-05 7,0E-05 5,0E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,0E-01 0,0E+00 2,6E-01 2,8E-01 3,7E-02 3,0E-05 0,0E+00 2,3E-04 1,5E-04 5,0E-06
F1 2,0E-01 2,8E-02 1,7E-01 2,4E-01 3,7E-02 3,0E-05 4,1E-06 1,4E-04 1,3E-04 5,1E-06
F2 2,0E-01 3,3E-02 1,6E-01 2,4E-01 3,8E-02 3,0E-05 4,7E-06 1,3E-04 1,3E-04 5,1E-06
F3 2,0E-01 3,5E-02 1,1E-01 2,5E-01 3,8E-02 3,0E-05 5,2E-06 1,0E-04 1,3E-04 5,1E-06
F4 2,0E-01 5,8E-02 9,7E-02 2,6E-01 3,8E-02 3,0E-05 5,9E-06 8,1E-05 1,3E-04 5,2E-06
UE1 1,7E-01 0,0E+00 1,2E-01 2,7E-01 3,7E-02 2,8E-05 0,0E+00 2,4E-04 1,2E-04 5,0E-06
UE2 2,0E-01 0,0E+00 8,2E-02 2,8E-01 3,7E-02 3,0E-05 0,0E+00 1,3E-04 1,2E-04 5,0E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.10 KB-512 épülettípus 

 

Házgyár: Békéscsabai hgy.. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 10 

Nettó szintterület: 5.040 m2 

Lakások száma: 80 

Cím pl.: Budapest, XI. Andor u. 1. 

 

  

 
Alaprajzi vázlat  

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 

KB-512

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 148,88 13,47 0,00 0,000 0,000 0,254 0,046 0,000
F1 0,00 50,28 57,37 20,92 0,00 0,000 0,221 0,101 0,070 0,000
F2 0,00 65,70 52,77 24,28 0,00 0,000 0,284 0,093 0,079 0,000
F3 0,00 68,40 38,32 24,92 0,00 0,000 0,305 0,069 0,084 0,000
F4 0,00 76,28 33,20 26,55 0,00 0,000 0,438 0,070 0,099 0,000
UE1 405,66 0,00 84,49 18,55 49,62 1,182 0,000 0,110 0,082 0,179
UE2 424,51 0,00 51,15 21,43 49,62 1,373 0,000 0,080 0,089 0,179

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 424,51 0,00 1 339,90 121,23 49,62 1,373 0,000 2,288 0,416 0,179
F1 0,00 50,28 516,31 188,24 0,00 0,000 0,221 0,909 0,627 0,000
F2 0,00 65,70 474,95 218,48 0,00 0,000 0,284 0,840 0,713 0,000
F3 0,00 68,40 344,92 224,26 0,00 0,000 0,305 0,622 0,756 0,000
F4 0,00 76,28 298,80 238,94 0,00 0,000 0,438 0,627 0,895 0,000
UE1 405,66 0,00 760,37 166,92 49,62 1,182 0,000 0,986 0,738 0,179
UE2 424,51 0,00 460,37 192,83 49,62 1,373 0,000 0,724 0,797 0,179

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 424,51 0,00 1 585,43 249,78 49,62 1,373 0,000 2,674 0,947 0,179
F1 428,75 50,28 817,40 314,75 66,97 1,387 0,221 1,426 1,083 0,184
F2 428,75 65,70 757,66 358,43 74,50 1,387 0,284 1,326 1,207 0,185
F3 428,75 68,40 569,83 366,78 74,57 1,387 0,305 1,012 1,269 0,185
F4 428,75 76,28 503,21 387,99 76,33 1,387 0,438 1,019 1,469 0,186
UE1 405,66 0,00 1 267,29 278,20 49,62 1,182 0,000 1,643 1,230 0,179
UE2 424,51 0,00 767,29 321,38 49,62 1,373 0,000 1,207 1,329 0,179

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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KB-512

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 3,4E-02 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,8E-05 1,0E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,6E-02 1,3E-02 1,6E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,5E-05 1,1E-05 1,4E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,1E-02 1,2E-02 1,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 7,0E-05 9,8E-06 1,8E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,3E-02 8,8E-03 1,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 7,0E-05 7,0E-06 1,8E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,7E-02 7,4E-03 2,0E-02 0,0E+00 0,0E+00 7,1E-05 5,5E-06 1,8E-05 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 8,2E-03 1,8E-02 3,7E-02 9,4E-05 0,0E+00 1,6E-05 1,5E-05 5,1E-06
UE2 2,0E-01 0,0E+00 5,8E-03 1,8E-02 3,7E-02 1,1E-04 0,0E+00 9,0E-06 1,8E-05 5,1E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,0E-01 0,0E+00 3,1E-01 1,5E-01 3,7E-02 1,1E-04 0,0E+00 2,5E-04 9,1E-05 5,1E-06
F1 0,0E+00 2,6E-02 1,2E-01 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,5E-05 9,6E-05 1,3E-04 0,0E+00
F2 0,0E+00 3,1E-02 1,1E-01 1,5E-01 0,0E+00 0,0E+00 7,0E-05 8,8E-05 1,6E-04 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,3E-02 7,9E-02 1,6E-01 0,0E+00 0,0E+00 7,0E-05 6,3E-05 1,6E-04 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,7E-02 6,7E-02 1,8E-01 0,0E+00 0,0E+00 7,1E-05 5,0E-05 1,6E-04 0,0E+00
UE1 1,7E-01 0,0E+00 7,4E-02 1,6E-01 3,7E-02 9,4E-05 0,0E+00 1,4E-04 1,4E-04 5,1E-06
UE2 2,0E-01 0,0E+00 5,2E-02 1,6E-01 3,7E-02 1,1E-04 0,0E+00 8,1E-05 1,6E-04 5,1E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 2,0E-01 0,0E+00 3,4E-01 2,6E-01 3,7E-02 1,1E-04 0,0E+00 3,0E-04 2,0E-04 5,1E-06
F1 2,0E-01 2,6E-02 1,8E-01 2,5E-01 3,8E-02 1,1E-04 4,5E-05 1,5E-04 2,2E-04 5,2E-06
F2 2,0E-01 3,1E-02 1,7E-01 2,6E-01 3,8E-02 1,1E-04 7,0E-05 1,4E-04 2,7E-04 5,2E-06
F3 2,0E-01 3,3E-02 1,2E-01 2,6E-01 3,9E-02 1,1E-04 7,0E-05 1,0E-04 2,7E-04 5,2E-06
F4 2,0E-01 5,7E-02 1,0E-01 3,0E-01 3,9E-02 1,1E-04 7,1E-05 8,4E-05 2,7E-04 5,3E-06
UE1 1,7E-01 0,0E+00 1,2E-01 2,6E-01 3,7E-02 9,4E-05 0,0E+00 2,4E-04 2,3E-04 5,1E-06
UE2 2,0E-01 0,0E+00 8,7E-02 2,7E-01 3,7E-02 1,1E-04 0,0E+00 1,3E-04 2,6E-04 5,1E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.11 Kf-10 épülettípus 

 

Házgyár: BHK.2. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 11 

Nettó szintterület: 4.083 m2 

Lakások száma: 66 

Cím: Budapest, XI. Tétényi út 25-27. 

  

 
Alaprajzi vázlat  

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

KF10

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 128,41 12,56 0,00 0,000 0,000 0,220 0,043 0,000
F1 0,00 41,40 57,74 18,72 0,00 0,000 0,182 0,102 0,062 0,000
F2 0,00 53,74 53,36 21,49 0,00 0,000 0,233 0,094 0,070 0,000
F3 0,00 56,86 39,72 22,23 0,00 0,000 0,257 0,071 0,076 0,000
F4 0,00 64,65 32,24 23,76 0,00 0,000 0,387 0,066 0,091 0,000
UE1 359,96 0,00 84,76 15,22 47,38 1,060 0,000 0,110 0,074 0,171
UE2 377,71 0,00 50,24 17,93 47,38 1,247 0,000 0,077 0,081 0,171

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 377,71 0,00 1 155,66 113,00 47,38 1,247 0,000 1,979 0,389 0,171
F1 0,00 41,40 519,63 168,46 0,00 0,000 0,182 0,914 0,562 0,000
F2 0,00 53,74 480,22 193,40 0,00 0,000 0,233 0,848 0,631 0,000
F3 0,00 56,86 357,44 200,06 0,00 0,000 0,257 0,643 0,682 0,000
F4 0,00 64,65 290,14 213,81 0,00 0,000 0,387 0,593 0,817 0,000
UE1 359,96 0,00 762,82 137,02 47,38 1,060 0,000 0,989 0,666 0,171
UE2 377,71 0,00 452,15 161,34 47,38 1,247 0,000 0,689 0,726 0,171

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 377,71 0,00 1 396,80 220,56 47,38 1,247 0,000 2,347 0,873 0,171
F1 381,49 41,40 820,90 279,18 62,43 1,260 0,182 1,428 0,973 0,176
F2 381,49 53,74 763,98 315,21 69,05 1,260 0,233 1,333 1,073 0,176
F3 381,49 56,86 586,64 324,83 69,15 1,260 0,257 1,036 1,146 0,176
F4 381,49 64,65 489,42 344,68 70,53 1,260 0,387 0,964 1,341 0,177
UE1 359,96 0,00 1 271,37 228,36 47,38 1,060 0,000 1,648 1,109 0,171
UE2 377,71 0,00 753,58 268,89 47,38 1,247 0,000 1,149 1,210 0,171

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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KF10

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 3,0E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,4E-05 9,1E-06 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,1E-02 1,3E-02 1,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,1E-05 1,1E-05 8,2E-06 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,5E-02 1,2E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,6E-05 9,9E-06 8,9E-06 0,0E+00
F3 0,0E+00 2,7E-02 9,1E-03 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,6E-05 7,3E-06 9,0E-06 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,1E-02 7,2E-03 1,8E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,7E-05 5,4E-06 9,1E-06 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 8,3E-03 1,5E-02 3,6E-02 3,8E-05 0,0E+00 1,6E-05 7,6E-06 4,9E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,5E-03 1,6E-02 3,6E-02 4,2E-05 0,0E+00 8,9E-06 8,1E-06 4,9E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,7E-01 1,3E-01 3,6E-02 4,2E-05 0,0E+00 2,2E-04 8,2E-05 4,9E-06
F1 0,0E+00 2,1E-02 1,2E-01 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,1E-05 9,7E-05 7,3E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,5E-02 1,1E-01 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,6E-05 8,9E-05 8,1E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 2,7E-02 8,2E-02 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,6E-05 6,6E-05 8,1E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,1E-02 6,5E-02 1,6E-01 0,0E+00 0,0E+00 1,7E-05 4,9E-05 8,2E-05 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 7,4E-02 1,4E-01 3,6E-02 3,8E-05 0,0E+00 1,4E-04 6,8E-05 4,9E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,0E-02 1,4E-01 3,6E-02 4,2E-05 0,0E+00 8,0E-05 7,3E-05 4,9E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,9E-01 2,3E-01 3,6E-02 4,2E-05 0,0E+00 2,6E-04 1,3E-04 4,9E-06
F1 1,8E-01 2,1E-02 1,8E-01 2,2E-01 3,7E-02 4,3E-05 1,1E-05 1,5E-04 1,2E-04 5,0E-06
F2 1,8E-01 2,5E-02 1,7E-01 2,2E-01 3,7E-02 4,3E-05 1,6E-05 1,4E-04 1,3E-04 5,0E-06
F3 1,8E-01 2,7E-02 1,3E-01 2,3E-01 3,7E-02 4,3E-05 1,6E-05 1,1E-04 1,3E-04 5,0E-06
F4 1,8E-01 5,1E-02 1,0E-01 2,7E-01 3,7E-02 4,3E-05 1,7E-05 8,3E-05 1,4E-04 5,0E-06
UE1 1,5E-01 0,0E+00 1,2E-01 2,3E-01 3,6E-02 3,8E-05 0,0E+00 2,4E-04 1,1E-04 4,9E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 8,3E-02 2,4E-01 3,6E-02 4,2E-05 0,0E+00 1,3E-04 1,2E-04 4,9E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.12 P100 épülettípus 

   

Házgyár: BHK.3. 

Építési időszak: 1974-82 

Fűtött szintek száma: 15 

Nettó szintterület: 9.753 m2 

Lakások száma: 165 

Cím pl.: Budapest, XI. Hadak útja 21. 

 
  

 
Alaprajzi vázlat 

 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 
 

P100

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 117,22 11,62 0,00 0,000 0,000 0,201 0,041 0,000
F1 0,00 44,42 56,94 14,57 0,00 0,000 0,202 0,100 0,049 0,000
F2 0,00 55,79 54,02 16,02 0,00 0,000 0,258 0,095 0,054 0,000
F3 0,00 58,58 40,17 16,50 0,00 0,000 0,279 0,072 0,058 0,000
F4 0,00 67,04 34,30 17,40 0,00 0,000 0,401 0,072 0,063 0,000
UE1 383,89 0,00 85,32 12,56 47,76 1,124 0,000 0,111 0,055 0,177
UE2 398,61 0,00 52,79 13,41 47,76 1,299 0,000 0,082 0,063 0,177

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 398,61 0,00 979,99 106,35 47,76 1,299 0,000 1,676 0,389 0,177
F1 0,00 44,42 512,47 131,10 0,00 0,000 0,202 0,903 0,443 0,000
F2 0,00 55,79 486,22 144,16 0,00 0,000 0,258 0,859 0,490 0,000
F3 0,00 58,58 361,56 148,47 0,00 0,000 0,279 0,650 0,523 0,000
F4 0,00 67,04 308,66 156,63 0,00 0,000 0,401 0,645 0,563 0,000
UE1 383,89 0,00 767,87 113,08 47,76 1,124 0,000 1,000 0,498 0,177
UE2 398,61 0,00 475,10 120,71 47,76 1,299 0,000 0,742 0,567 0,177

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 398,61 0,00 1 233,38 186,83 47,76 1,299 0,000 2,072 0,767 0,177
F1 402,60 44,42 794,15 215,04 57,80 1,312 0,202 1,377 0,780 0,182
F2 402,60 55,79 759,15 232,44 60,78 1,312 0,258 1,318 0,843 0,182
F3 402,60 58,58 592,94 238,20 60,87 1,312 0,279 1,040 0,886 0,182
F4 402,60 67,04 522,41 249,07 62,30 1,312 0,401 1,033 0,940 0,183
UE1 383,89 0,00 1 279,78 188,47 47,76 1,124 0,000 1,666 0,830 0,177
UE2 398,61 0,00 791,84 201,19 47,76 1,299 0,000 1,237 0,945 0,177

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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P100

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,7E-02 5,4E-03 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,2E-05 8,6E-07 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,4E-02 1,3E-02 6,3E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,2E-05 1,1E-05 1,8E-06 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,9E-02 1,2E-02 6,8E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,8E-05 1,0E-05 2,3E-06 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,1E-02 9,2E-03 7,1E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,8E-05 7,4E-06 2,3E-06 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,3E-02 7,7E-03 7,8E-03 0,0E+00 0,0E+00 1,9E-05 5,7E-06 2,4E-06 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 8,4E-03 6,9E-03 3,7E-02 4,2E-05 0,0E+00 1,6E-05 3,3E-06 5,0E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,9E-03 7,8E-03 3,7E-02 4,7E-05 0,0E+00 9,3E-06 3,9E-06 5,0E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,2E-01 5,1E-02 3,7E-02 4,7E-05 0,0E+00 1,8E-04 1,1E-05 5,0E-06
F1 0,0E+00 2,4E-02 1,2E-01 5,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,2E-05 9,5E-05 1,6E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,9E-02 1,1E-01 6,1E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,8E-05 9,0E-05 2,0E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 3,1E-02 8,3E-02 6,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,8E-05 6,6E-05 2,1E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,3E-02 6,9E-02 7,0E-02 0,0E+00 0,0E+00 1,9E-05 5,1E-05 2,1E-05 0,0E+00
UE1 1,6E-01 0,0E+00 7,5E-02 6,2E-02 3,7E-02 4,2E-05 0,0E+00 1,5E-04 3,0E-05 5,0E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,3E-02 7,0E-02 3,7E-02 4,7E-05 0,0E+00 8,4E-05 3,5E-05 5,0E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,5E-01 9,8E-02 3,7E-02 4,7E-05 0,0E+00 2,3E-04 3,4E-05 5,0E-06
F1 1,9E-01 2,4E-02 1,7E-01 9,9E-02 3,8E-02 4,8E-05 1,2E-05 1,5E-04 3,3E-05 5,1E-06
F2 1,9E-01 2,9E-02 1,6E-01 1,0E-01 3,8E-02 4,8E-05 1,8E-05 1,4E-04 3,9E-05 5,2E-06
F3 1,9E-01 3,1E-02 1,2E-01 1,1E-01 3,8E-02 4,8E-05 1,8E-05 1,1E-04 3,9E-05 5,2E-06
F4 1,9E-01 5,3E-02 1,0E-01 1,2E-01 3,8E-02 4,8E-05 1,9E-05 8,8E-05 4,0E-05 5,2E-06
UE1 1,6E-01 0,0E+00 1,3E-01 1,0E-01 3,7E-02 4,2E-05 0,0E+00 2,4E-04 5,0E-05 5,0E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 8,9E-02 1,2E-01 3,7E-02 4,7E-05 0,0E+00 1,4E-04 5,8E-05 5,0E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.3.13 1301 épülettípus 

 

Házgyár: BHK.3. 

Építési időszak: 1982-92 

Fűtött szintek száma: 10 

Nettó szintterület: 8.974 m2 

Lakások száma: 120 

Cím pl.: Budapest, IV. Megyeri út 212-214. 

  

 
Alaprajzi vázlat 

Napkollektorok elhelyezése, jellemző tájolás 

Életciklus-elemzés eredmények 

 

1301

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,00 0,00 105,74 9,79 0,00 0,000 0,000 0,182 0,032 0,000
F1 0,00 39,44 53,12 16,15 0,00 0,000 0,176 0,094 0,055 0,000
F2 0,00 52,31 49,53 18,46 0,00 0,000 0,233 0,088 0,063 0,000
F3 0,00 53,87 37,91 18,80 0,00 0,000 0,245 0,068 0,066 0,000
F4 0,00 61,40 33,98 20,22 0,00 0,000 0,371 0,071 0,079 0,000
UE1 375,39 0,00 79,20 23,10 45,58 1,090 0,000 0,103 0,074 0,175
UE2 391,63 0,00 53,93 25,26 45,58 1,267 0,000 0,083 0,090 0,175

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 391,63 0,00 1 014,29 72,68 45,58 1,267 0,000 1,752 0,231 0,175
F1 0,00 39,44 478,08 145,32 0,00 0,000 0,176 0,844 0,496 0,000
F2 0,00 52,31 445,73 166,12 0,00 0,000 0,233 0,789 0,568 0,000
F3 0,00 53,87 341,16 169,20 0,00 0,000 0,245 0,614 0,590 0,000
F4 0,00 61,40 305,78 181,99 0,00 0,000 0,371 0,635 0,713 0,000
UE1 375,39 0,00 712,78 207,87 45,58 1,090 0,000 0,929 0,667 0,175
UE2 391,63 0,00 485,35 227,38 45,58 1,267 0,000 0,749 0,809 0,175

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 391,63 0,00 1 273,14 224,27 45,58 1,267 0,000 2,151 0,770 0,175
F1 395,55 39,44 781,43 251,32 56,10 1,280 0,176 1,371 0,861 0,180
F2 395,55 52,31 731,10 283,67 60,64 1,280 0,233 1,286 0,973 0,181
F3 395,55 53,87 568,45 288,46 60,68 1,280 0,245 1,014 1,008 0,181
F4 395,55 61,40 513,41 308,36 62,21 1,280 0,371 1,046 1,199 0,182
UE1 375,39 0,00 1 187,96 346,46 45,58 1,090 0,000 1,548 1,112 0,175
UE2 391,63 0,00 808,91 378,97 45,58 1,267 0,000 1,248 1,348 0,175

GWP (kg CO2eq/m
2
) AP (kg SO2eq/m

2
)
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1301

2020 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 0,0E+00 0,0E+00 2,4E-02 1,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 2,0E-05 1,0E-05 0,0E+00
F1 0,0E+00 2,1E-02 1,2E-02 1,4E-02 0,0E+00 0,0E+00 3,1E-05 9,9E-06 1,2E-05 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,6E-02 1,1E-02 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,8E-05 9,2E-06 1,4E-05 0,0E+00
F3 0,0E+00 2,7E-02 8,7E-03 1,5E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,8E-05 7,0E-06 1,4E-05 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,0E-02 7,6E-03 1,7E-02 0,0E+00 0,0E+00 4,9E-05 5,7E-06 1,4E-05 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 7,8E-03 1,7E-02 3,7E-02 7,1E-05 0,0E+00 1,5E-05 1,4E-05 5,0E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 6,0E-03 1,9E-02 3,7E-02 8,4E-05 0,0E+00 9,6E-06 1,5E-05 5,0E-06

2060 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,4E-01 1,2E-01 3,7E-02 8,4E-05 0,0E+00 1,9E-04 8,6E-05 5,0E-06
F1 0,0E+00 2,1E-02 1,1E-01 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 3,1E-05 8,9E-05 1,1E-04 0,0E+00
F2 0,0E+00 2,6E-02 1,0E-01 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,8E-05 8,3E-05 1,3E-04 0,0E+00
F3 0,0E+00 2,7E-02 7,8E-02 1,4E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,8E-05 6,3E-05 1,3E-04 0,0E+00
F4 0,0E+00 5,0E-02 6,9E-02 1,6E-01 0,0E+00 0,0E+00 4,9E-05 5,1E-05 1,3E-04 0,0E+00
UE1 1,5E-01 0,0E+00 7,0E-02 1,5E-01 3,7E-02 7,1E-05 0,0E+00 1,3E-04 1,2E-04 5,0E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 5,4E-02 1,7E-01 3,7E-02 8,4E-05 0,0E+00 8,6E-05 1,4E-04 5,0E-06

2090 építés felújítás használat
karban-

tartás
bontás építés felújítás használat

karban-
tartás

bontás

NF 1,8E-01 0,0E+00 2,7E-01 2,4E-01 3,7E-02 8,4E-05 0,0E+00 2,4E-04 1,8E-04 5,0E-06
F1 1,8E-01 2,1E-02 1,8E-01 2,2E-01 3,7E-02 8,5E-05 3,1E-05 1,4E-04 1,8E-04 5,2E-06
F2 1,8E-01 2,6E-02 1,6E-01 2,3E-01 3,8E-02 8,5E-05 4,8E-05 1,4E-04 2,1E-04 5,2E-06
F3 1,8E-01 2,7E-02 1,3E-01 2,3E-01 3,8E-02 8,5E-05 4,8E-05 1,0E-04 2,2E-04 5,2E-06
F4 1,8E-01 5,0E-02 1,1E-01 2,6E-01 3,8E-02 8,5E-05 4,9E-05 8,6E-05 2,2E-04 5,2E-06
UE1 1,5E-01 0,0E+00 1,2E-01 2,5E-01 3,7E-02 7,1E-05 0,0E+00 2,2E-04 2,0E-04 5,0E-06
UE2 1,8E-01 0,0E+00 9,0E-02 2,9E-01 3,7E-02 8,4E-05 0,0E+00 1,4E-04 2,3E-04 5,0E-06

EP (kg PO4eq/m
2
) ODP (kg CFC-11eq/m

2
)
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9.4 Kelenföldi lakótelep 

épülettípus A10 A10* KF.10 KF.10* 3FOG 3FOG* KB-512 KB-512* 6FOG 6FOG* 3FOG-h 3FOG-h* TB-51 TB-51* össz. 

 nettó 
szintterület 
(m2) 

56 875 24 375 8 576 3 675 170 070 72 887 7 057 3 024 67 522 28 938 53 706 23 017 42 797 18 342 580 860 

2020 NF 135,2 72,3 141,0 76,5 123,4 66,1 162,3 78,3 121,3 66,9 126,7 62,0 126,4 75,7 1434,2 

  F1 124,0 72,3 117,8 76,5 110,2 66,1 128,6 78,3 97,4 66,9 103,4 62,0 123,5 75,7 1302,7 

 F2 134,6 72,3 128,6 76,5 121,1 66,1 142,7 78,3 105,0 66,9 113,0 62,0 137,3 75,7 1380,1 

 F3 123,9 72,3 118,8 76,5 111,0 66,1 131,6 78,3 96,0 66,9 103,8 62,0 126,1 75,7 1309,1 

F4 127,1 72,3 120,6 76,5 113,9 66,1 136,0 78,3 97,4 66,9 105,8 62,0 128,8 75,7 1327,5 

 UE1 559,9 72,3 516,4 76,5 539,0 66,1 565,3 78,3 523,4 66,9 523,3 62,0 580,5 75,7 4305,7 

  UE2 542,2 72,3 500,7 76,5 525,9 66,1 552,0 78,3 510,1 66,9 509,7 62,0 557,4 75,7 4195,8 

 2060 NF 1614,6 650,9 1694,9 688,1 1443,9 594,7 1934,9 704,5 1411,4 602,4 1373,0 558,1 1631,2 681,7 15584,2 

  F1 702,6 650,9 729,5 688,1 638,8 594,7 754,8 704,5 632,8 602,4 599,5 558,1 729,4 681,7 9267,8 

 F2 695,8 650,9 727,4 688,1 637,1 594,7 759,1 704,5 627,5 602,4 591,0 558,1 733,0 681,7 9251,2 

 F3 569,2 650,9 614,4 688,1 508,5 594,7 637,6 704,5 520,6 602,4 472,7 558,1 586,1 681,7 8389,4 

F4 535,3 650,9 568,6 688,1 481,1 594,7 614,0 704,5 472,7 602,4 441,9 558,1 548,7 681,7 8142,7 

 UE1 1431,8 650,9 1372,7 688,1 1359,0 594,7 1440,2 704,5 1329,3 602,4 1266,8 558,1 1436,3 681,7 14116,3 

  UE2 1139,4 650,9 1096,7 688,1 1101,4 594,7 1177,5 704,5 1086,3 602,4 1020,7 558,1 1066,9 681,7 12169,3 

 2090 NF 2004,8 1096,7 2081,7 1160,2 1822,1 1006,8 2342,8 1193,1 1784,6 1011,5 1706,9 924,0 1975,1 1144,3 21254,7 

  F1 1567,8 1096,7 1580,5 1160,2 1459,3 1006,8 1667,5 1193,1 1434,0 1011,5 1364,9 924,0 1634,3 1144,3 18244,9 

 F2 1554,4 1096,7 1571,9 1160,2 1454,4 1006,8 1666,9 1193,1 1425,4 1011,5 1354,2 924,0 1632,7 1144,3 18196,6 

 F3 1384,4 1096,7 1407,3 1160,2 1296,2 1006,8 1490,1 1193,1 1294,0 1011,5 1222,2 924,0 1418,0 1144,3 17048,9 

F4 1336,7 1096,7 1337,7 1160,2 1261,2 1006,8 1452,6 1193,1 1233,8 1011,5 1187,3 924,0 1360,6 1144,3 16706,6 

 UE1 2085,8 1048,5 2014,9 1112,8 1973,9 961,2 2096,3 1143,5 1933,7 965,4 1824,3 877,8 2078,2 1092,9 21209,1 

  UE2 1587,3 1096,7 1543,7 1160,2 1533,0 1006,8 1646,6 1193,1 1518,4 1011,5 1404,0 924,0 1449,1 1144,3 18218,8 

45. táblázat: Az egyes épülettípusok éghajlatváltozási potenciálja a döntési időponttól 2020-ra, 2060-ra és 
2090-re (a *-al jelölt épületek az F1 szcenárió alapján már felújítottak)[kg CO2-eq/m2] 
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9.5 Holisztikus épületszerkezettani összetevők 

épülettípus külső fal 
loggia 

oldalfal 
tető 

3FOG-hőhidas 20,4% 9,3% 9,5% 
6FOG 16,3% 12,6% 11,4% 
3FOG 20,4% 9,3% 9,5% 
KY 15,9% 5,2% 13,2% 
K-I 19,2% - 4,7% 
A10 15,7% 5,7% 12,9% 
GYŐR 6/73 11,4% - 7,5% 
KF10 13,9% - 4,4% 
KB-512 18,8% - 4,8% 
TB 51 14,6% - 5,7% 
1301 12,7% - 2,2% 

P100 18,7% - 11,4% 
H-0 7,4%  5,4% 

46. táblázat: Az egyes épülettípusok külső és belső oldalon mért határoló felületeink aránya 

 

4-5 szintes épület típusok 
A termikus burok épületszerkezeteihez köthető 

emisszió aránya az összes épületszerkezethez 
képest 

Szcenárió   
karban-

tartás 
felújítás bontás összesen 

Felújítás 1 átlag 46,11% 94,30% 37,07% 51,35% 

  szórás 0,10% 1,07% 1,24% 1,47% 

Felújítás 4 átlag 55,26% 96,11% 43,64% 60,09% 

  szórás 3,01% 0,93% 1,08% 2,90% 
47. táblázat: A 4-5 szintes épület típusok esetében a termikus burok CO2eq emissziójának aránya az összes 

épületszerkezethez képest (holisztikus kiegészítőkkel és rétegrendekkel) 

 

 

 69. ábra: 3FOG épülettípus: 4. holisztikus lépés, az 
életciklus szakaszok aránya a teljes kibocsátáshoz 

70. ábra: 3FOG épülettípus: 5. holisztikus lépés, az 
életciklus szakaszok aránya a teljes kibocsátáshoz 
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9.5.1 Felújítás 1 szcenárió eredményei 

 

 GWP, F1 1. lépés: energetikai szemléletű LCA 

 épülettípusok 
felújítás 

karban-
tartás bontás összesen 

3FOG-h 0,441 0,683 0,192 1,316 

6FOG 0,258 0,447 0,136 0,841 

3FOG 0,477 0,738 0,207 1,422 

KY 0,555 0,845 0,243 1,642 

P100 0,336 0,509 0,139 0,984 

K-I 0,412 0,647 0,186 1,245 

A10 0,519 0,747 0,187 1,453 

GYŐR 6/73 0,516 0,846 0,238 1,600 

H-0 0,579 1,052 0,292 1,923 

KF10 0,327 0,944 0,164 1,434 

KB-512 0,399 1,149 0,193 1,741 

TB 51 0,418 1,165 0,194 1,777 

1301 0,333 0,889 0,138 1,360 

ÁTLAG 0,428 0,819 0,193 1,440 

szórás 0,097 0,223 0,045 0,306 

48. táblázat: Az energetikai szemléletű életciklus-elemzés éghajlatváltozási környezetterhelése 
épülettípusonként, F1 szcenárió 1m2 alapterületre és a fennmaradó élettartamra vonatkoztatva [kg CO2-

eq/m2, év] 

 

 
71. ábra: Az épületszerkezetekhez tartozó kibocsátások az F1 szcenárió esetében: csoportosítás építési idő 

alapján és sorrend a felület-térfogat arány alapján 
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Épülettípusok 

A lépések közötti többlethez kapcsolódó összes 
kibocsátás aránya az 1. lépéshez viszonyítva (F1) 

5. lépés 
aránya az 1. 

lépéshez, 
összesen 

Lehűlő 
felület – 

fűtött 
térfogat 
aránya 

Építési 
idő 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés 

3FOG-hőhidas 100,0%  + 28,8% + 12,2% + 24,1% + 148,7% 313,9% 0,312 1965 
6FOG 100,0% + 42,4% + 18,4% + 36,8% + 260,0% 457,6% 0,252 1970 
3FOG 100,0% + 24,9% + 11,2% + 21,4% + 140,1% 297,6% 0,312 1970 
KY 100,0% + 23,2% + 11,1% + 21,7% + 132,7% 288,7% 0,335 1970 
P100 100,0% + 27,6% + 13,3% + 59,8% + 217,1% 417,9% 0,256 1975 
K-I 100,0% + 28,7% + 13,9% + 11,8% + 200,5% 355,0% 0,281 1975 
A10 100,0% + 24,3% + 11,6% + 30,5% + 159,0% 325,4% 0,291 1975 
GYŐR 6/73 100,0% + 33,3% + 9,6% + 27,4% + 154,8% 325,2% 0,435 1975 

H-0 100,0% + 16,4% + 6,7% + 23,5% + 114,6% 261,1% 0,495 1975 

KF10 100,0% + 32,0% + 12,7% + 30,3% + 169,6% 344,6% 0,319 1980 

KB-512 100,0% + 28,0% + 15,3% + 34,9% + 144,0% 322,3% 0,341 1980 

TB 51 100,0% + 27,3% + 9,0% + 28,5% + 162,8% 327,6% 0,372 1980 

1301 100,0% + 19,8% + 5,3% + 17,4% + 173,0% 315,5% 0,316 1985 

min 100,0% 16,4% 5,3% 11,8% 114,5% 261,8% 0,252  

max 100,0% 42,4% 18,4% 59,8% 260,0% 457,6% 0,495  

ÁTLAG 100,0% 27,5% 11,6% 28,3% 167,5% 334,8% 0,321  

szórás 100,0% 6,4% 3,5% 11,7% 38,8% 52,1% 0,047  

49. táblázat: Az épülettípusok egyes lépések közötti többlet GWP kibocsátás aránya, az 1. lépéshez, az F1 
szcenárió esetében (az 1. lépéshez tartozó GWP értékeket lásd a 48. táblázat: Az energetikai szemléletű 

életciklus-elemzés éghajlatváltozási környezetterhelése épülettípusonként, F1 szcenárió 1m2 
alapterületre és a fennmaradó élettartamra vonatkoztatva [kg CO2-eq/m2, év]48. táblázaton), pirossal a 

maximális, kékkel pedig a minimális értékek kiemelésével 
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9.6 Sérülékenység 

9.6.1 Szélviharok 

 

szerző módszertan mit vizsgál? mit tart fontosnak? 

Roaf et al, 2005   tetőszerkezet építési idő 

Power, 2008 
   

tetőszerkezet építési idő 

  építőanyagok   

Ginger et al, 2010 
  

káradatok épület építési idő 

szélvizsgálatok 
 

épületméret 

konzultáció 
szakemberekkel 

 
építési technológia 

 
külső fal, burkolat 

  
tetőforma, hajlásszög és fedés 

 
  nyílászáró mérete 

  környezet topográfia 

Bhandari et al., 
2005 
  

kérdőívet állít össze település földrajzi elhelyezkedés (terepadottságok) 

épülettipológia 
 

város(rész) beépítettsége 

 
  épület környezetében található fák magassága 

 
épület épület alaprajzi formája 

  
épület környezetének lejtésviszonyai 

  
nyílások aránya a homlokzatokon 

  
tető formája, magassága és hajlásszöge 

  
tető, falszerkezet, nyílászáró: felhasznált 
anyagok és rögzítésük 

  
karbantartás gyakorisága 

    építési minőség 

Peiris, Hill, 2012 szakirodalom területi sérülékenység laksűrűség 

 
biztosítói adatbázis épület:  építési idő 

 
kvalitatív vizsgálat 

direkt és indirekt 
hatások 

tetőszerkezet kialakítása, rögzítések, tetőfedő 
elem súlya 

   
méretezési irányelvek 

      környező fák jelenléte 

Pérez-Bella et al. 
2013 

meteorológiai adatok 
összegzése 

országos, területi 
kitettség 

szél és csapadék  kitettség alapján kockázati 
osztályba sorolás 

Ruck, Heneka, 
2008 

kár-modellezés épület 
a leggyengébb szerkezeti kialakítás határozza 
meg az épület érzékenységét 

   
építési minőség 

   
épület kora 

      karbantartás gyakorisága 

Ginger et al, 2011 szélcsatorna mérések napelemeket a magas- 
és lapostetőn 

napelemek eltérő helyen, eltérő hajlásszöggel 

  szakirodalom napelemek, lapostetőn 15°ill 30° dőlésszöggel 

Stewart M.G,  
2003 

területi kitettség 
alapján 

a felújítás 
gazdaságossága a 
várható károk függv. 

építési idő 

  felújítás hatása 

Zhang et al., 2014 
érzékenység és 
sérülékenység 

épület tetőcserép 

 
tipikus japán épület 

 
tetőfedés aljzata (teljes felületű pl. furnérlem.) 

 Monte Carlo 
szimuláció 

 
ablak 

  környezet beépítettség (épületsűrűség) 

50. táblázat: Szakirodalom kutatás összefoglalása 
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Lakótelep Ker. 

Lakásszám épület típusonként - 
érzékenységi osztály alapján összegezve Súlyozott 

összeg 

ÉRZÉKENY-
SÉGI 

OSZTÁLY 
(1-5) 5 4 3 2 1 

Békásmegyer III. 1 485 10 470 2 000 0 0 40 835 5 

Római III. 0 1 000 2 784 0 1 260 8 304 1 

Kaszásdűlő III. 0 1 700 1 110 0 0 6 210 1 

Óbuda III. 660 12 047 120 0 0 39 561 5 

Újpest: városközpont IV. 0 13 442 1 719 0 0 42 045 5 

Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 0 2 354 1 104 2 310 2 220 24 156 3 

Szigony utca VIII. 495 2 090 0 0 0 8 745 1 

József Attila IX. 0 2 112 0 0 0 6 336 1 

Kőbánya - Újhegy X. 0 7 040 270 0 0 21 390 3 

Gyakorló utca X. 0 2 818 112 0 0 8 566 1 

Gazdagrét XI. 0 4 686 1 125 0 0 15 183 2 

Őrmező XI. 0 2 684 425 0 0 8 477 1 

Kelenföld XI. 1 683 6 986 324 0 0 27 321 3 

Fehérvári út XI 0 4 796 0 0 0 14 388 2 

Béke tér XIII. 0 1 980 40 0 0 5 980 1 

Kárpát utca - Vizafogó XIII. 0 4 532 0 0 765 15 126 2 

Csángó - Tüzér u. XIII. 0 1 764 0 0 0 5 292 1 

Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 0 1 914 444 0 0 6 186 1 

Füredi út  XIV. 330 8 074 514 0 0 26 386 3 

Jerney XIV. 0 88 72 0 675 1 686 1 

Újpalota XV. 0 15 334 824 0 0 46 826 5 

Rákoskeresztúr XVII. 0 1 628 2 904 0 683 9 153 1 

Havanna XVIII. 0 5 940 0 0 0 17 820 2 

Gloriett XVIII. 0 0 0 0 796 1 592 1 

Kispest XIX. 0 8 602 1 120 0 75 27 076 3 

Pesterzsébet XX. 0 2 904 460 0 0 9 172 1 

Csepel: városközpont XXI. 165 4 576 312 0 0 14 865 2 

Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 0 1 926 2 639 0 0 8 417 1 

Budafok: Rózsakert XXII. 0 88 1 340 0 0 1 604 1 
51. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek érzékenysége: az épülettípusok lakótelepi aránya 

alapján 

  



Hrabovszky-Horváth Sára: Az energiatudatos panel-rehabilitáció klímastratégiai aspektusai 

www.epszerk.bme.hu  160 

9.6.2 Özönvízszerű esőzések 

 

szerző módszertan mit vizsgál? mit tart fontosnak? mennyire fontos? 

Madsen et al, 
2014 
  

szakirodalom 
összegzés 

éghajlati trendeket  
 

korrekciós tényezőket  esőzésekre és árvizekre  vizsgálat: BE, DK, N, S, D, UK 

Andersson, Sköld, 
2015 
  

interjúk építőanyag és szerkezet 
vízálló anyagok és 
szigetelt pincék 

csökkenti az árvíz okozta 
károkat (hatás: nagyon jó) 

szakirodalom 
kutatás 

infrastruktúra 
árvízmentes területre 
telepített 

működőképes marad (hatás: 
nagyon jó) 

típus épület-
csoportok 
 (beépítettség, 
magasság, szín és 
növényzet alapján) 

épületgeometria beépítettség növelése 
magasabb épületek miatt több 
áteresztő felület (hatás: jó) 

növényzet 
parkok számának 
növelése 

növeli a vízvisszatartást és a 
párolgást (hatás: nagyon jó) 

 
vízgyűjtő tavak 

növeli a vízvisszatartást és a 
párolgást (hatás: nagyon jó) 

  
fák az utcákon 

növeli a vízvisszatartást és a 
párolgást (hatás: jó) 

    zöld tetők, zöld falak 
növeli a vízvisszatartást és a 
párolgást (hatás:  jó) 

Pérez-Bella et al. 
2013 

meteorológiai 
adatok összegzése 

országos, területi 
kitettség 

szél és csapadék  kitettség alapján kockázati osztályba 
sorolás 

Mohaddes 
Foroushani et al, 
2014 
  

numerikus 
szimuláció 

ereszkinyúlás hatása a 
homlokzatra 

különböző 
párkányméret 

a szélsebesség a legfontosabb 
tényező 

szélcsatorna 
vizsgálatokkal 
validálva 

szélsebesség, szélirány 
 

  esőintenzitás   

Kaźmierczak, 
Cavan, 2011 
  

sérülékenység, 
kitettség, 
érzékenység 

épület alápincézett épületek sérülékenyebbek 

 tömör nehéz szerkezetű épület kevésbé érzékeny 

 szabadonálló épület könnyebben védhető, mint a sorház 

helyi népszámlálási 
adatok, térképek 
elemzése 

 karbantartás  

növényzet zöldfelületek csökkentik az elfolyó eső mennyiségét 

52. táblázat: Szakirodalom kutatás összefoglalása 
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Lakótelep Ker. 

LAKÁSSZÁM ÉPÜLET TÍPUSOK 
érzékenységi osztályonként súlyozott 

összeg 

ÉRZÉKENY-
SÉGI 

OSZTÁLY 
(1-5) 

5 4 3 2 1 

Békásmegyer III. 1 485 10 470 2 000 0 0 55 305 5 

Római III. 0 1 000 2 784 0 1 260 13 612 2 

Kaszásdűlő III. 0 1 700 1 110 0 0 10 130 1 

Óbuda III. 660 12 047 120 0 0 51 848 5 

Újpest: városközpont IV. 0 13 442 1 719 0 0 58 925 5 

Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 0 2 354 1 104 2 310 2 220 19 568 2 

Szigony utca VIII. 495 2 090 0 0 0 10 835 1 

József Attila IX. 0 2 112 0 0 0 8 448 1 

Kőbánya - Újhegy X. 0 7 040 270 0 0 28 970 3 

Gyakorló utca X. 0 2 818 112 0 0 11 608 1 

Gazdagrét XI. 0 4 686 1 125 0 0 22 119 2 

Őrmező XI. 0 2 684 425 0 0 12 011 1 

Kelenföld XI. 1 683 6 986 324 0 0 37 331 3 

Fehérvári út XI 0 4 796 0 0 0 19 184 2 

Béke tér XIII. 0 1 980 40 0 0 8 040 1 

Kárpát utca - Vizafogó XIII. 0 4 532 0 0 765 18 893 2 

Csángó - Tüzér u. XIII. 0 1 764 0 0 0 7 056 1 

Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 0 1 914 444 0 0 8 988 1 

Füredi út  XIV. 330 8 074 514 0 0 35 488 3 

Jerney XIV. 0 88 72 0 675 1 243 1 

Újpalota XV. 0 15 334 824 0 0 63 808 5 

Rákoskeresztúr XVII. 0 1 628 2 904 0 683 15 907 2 

Havanna XVIII. 0 5 940 0 0 0 23 760 2 

Gloriett XVIII. 0 0 0 0 796 796 1 

Kispest XIX. 0 8 602 1 120 0 75 37 843 3 

Pesterzsébet XX. 0 2 904 460 0 0 12 996 1 

Csepel: városközpont XXI. 165 4 576 312 0 0 20 065 2 

Csepel: Csillagtlp. és Erdőalja XXI. 0 1 926 2 639 0 0 15 621 2 

Budafok: Rózsakert XXII. 0 88 1 340 0 0 4 372 1 
53. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek csapadék-érzékenysége: az épülettípusok 

lakótelepi aránya alapján 
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Sorsz Lakótelep Kerület 
KITETTSÉGI 

OSZTÁLY 
(1-5) 

1 Békásmegyer III. 3 
2 Római III. 2 
3 Kaszásdűlő III. 2 

4 Óbuda III. 2 
28 Újpest: városközpont IV. 3 
29 Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 3 
17 Szigony utca VIII. 3 
13 József Attila IX. 2 
18 Kőbánya - Újhegy X. 4 
21 Gyakorló utca X. 3 
5 Gazdagrét XI. 2 

6 Őrmező XI. 3 
7 Kelenföld XI. 3 
8 Fehérvári út XI 3 
25 Béke tér XIII. 3 
23 Kárpát utca - Vizafogó XIII. 3 
24 Csángó - Tüzér u. XIII. 3 
26 Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 3 
22 Füredi út XIV. 3 
20 Jerney XIV. 1 
27 Újpalota XV. 3 
19 Rákoskeresztúr XVII. 5 
15 Havanna XVIII. 5 
16 Gloriett XVIII. 5 
14 Kispest XIX. 4 
12 Pesterzsébet XX. 4 
10 Csepel: városközpont XXI. 4 
11 Csepel: Csillagtlp. és Erdőalja XXI. 4 
9 Budafok: Rózsakert XXII. 4 

54. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek csapadék-kitettsége 
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9.6.3 Hőmérséklet-emelkedés 

 

szerző módszertan mit vizsgál? mit tart fontosnak? megállapítások 

Andersson, 
Sköld, 2015 

interjúk várostervezési stratégia 
hőhullámok, árvizek stb. 
szempontjából  

fontos a holisztikus megközelítés 

 
szakirodalom 
kutatás 

építőanyag 
felületek albedojának 
növelése 

elhanyagolható hatás 

   
alacsony hőátbocsátás nappal: jó, éjjel: rossz 

  
  áteresztő felületek nappal: jó, éjjel: jó 

  
épületgeometria beépítettség növelése nappal: nagyon jó, éjjel: nagyon rossz 

  
  É-D tájolású utcák nappal: jó, éjjel: elhanyagolható hatás 

  
növényzet parkok számának növelése nappal: nagyon jó, éjjel: jó 

   
fák az utcákon nappal: nagyon jó, éjjel: jó 

      zöld tetők, zöld falak nappal: jó, éjjel: elhanyagolható hatás 

T. Van Hoof 
et al., 2014 
  

dinamikus 
szimuláció 
  

túlzott nyári 
felmelegedéses órák 
száma, hőszig. esetén 

árnyékolás 
 

természetes szellőzés   

Menne, 
Matthies, 
2009 
  

  belső hőterhelés épület hőkapacitása   

  
lakás elhelyezkedése 

 
    lakók viselkedése    

Lechner, 
2001 

 
átszellőzetés környezet befolyásolja 

  
szélirány befolyásolja 

      nyílászárók elhelyezkedése leginkább befolyásolja 

Osztroluczky 
(szerk), 2008 

szimuláció panelos lakóépület árnyékolás éjszakai természetes szellőzés és a 
tervezett árnyékoló szerkezetek 
alkalmazása elegendő 

  hőszigetelés 

   éjszakai szellőzés 

Medgyasszay, 
2007 

szimuláció családi ház falszerkezet  
a csupán hőtároló tömeg 
alkalmazásával operáló passzív hűtési 
stratégia: 
1-2°C-os hőm növekedés esetén még 
elfogadható, de 6°C-os növekedés 
esetén önmagában nem elegendő 

hőtároló 
tömeg 

szerkezetek hatása a 
nyári hőkomfortra 

tetőszinti födém 

 
tetőszerkezet  

   
padlószerkezet 
hőszigetelése  

      
összes szerkezet: hőtároló 
tömeg 

55. táblázat: Szakirodalom kutatás összefoglalása 
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Lakótelep Ker. 

LAKÁSSZÁM ÉPÜLET TÍPUSOK 
érzékenységi osztályonként súlyozott 

összeg 

ÉRZÉKENY
-SÉGI 

OSZTÁLY 
(1-5) 

5 4 3 2 1 

Békásmegyer III. 1 485 10 470 2 000 0 0 35 258 4 

Római III. 0 1 000 2 784 0 1 260 9 564 1 

Kaszásdűlő III. 0 1 700 1 110 0 0 6 210 1 

Óbuda III. 660 12 047 120 0 0 42 156 5 

Újpest: városközpont IV. 0 13 442 1 719 0 0 37 645 4 

Káposztásmegyer: I-II.ütem IV. 0 2 354 1 104 2 310 2 220 15 886 2 

Szigony utca VIII. 495 2 090 0 0 0 4 994 1 

József Attila IX. 0 2 112 0 0 0 4 554 1 

Kőbánya - Újhegy X. 0 7 040 270 0 0 9 686 1 

Gyakorló utca X. 0 2 818 112 0 0 6 630 1 

Gazdagrét XI. 0 4 686 1 125 0 0 10 809 2 

Őrmező XI. 0 2 684 425 0 0 12 525 2 

Kelenföld XI. 1 683 6 986 324 0 0 25 000 3 

Fehérvári út XI 0 4 796 0 0 0 16 324 2 

Béke tér XIII. 0 1 980 40 0 0 4 396 1 

Kárpát utca - Vizafogó XIII. 0 4 532 0 0 765 10 831 2 

Csángó - Tüzér u. XIII. 0 1 764 0 0 0 4 544 1 

Váci út - Gyöngyösi u. XIII. 0 1 914 444 0 0 5 676 1 

Füredi út  XIV. 330 8 074 514 0 0 28 564 3 

Jerney XIV. 0 88 72 0 675 2 345 1 

Újpalota XV. 0 15 334 824 0 0 47 926 5 

Rákoskeresztúr XVII. 0 1 628 2 904 0 683 12 008 2 

Havanna XVIII. 0 5 940 0 0 0 14 454 2 

Gloriett XVIII. 0 0 0 0 796 2 388 1 

Kispest XIX. 0 8 602 1 120 0 75 18 549 2 

Pesterzsébet XX. 0 2 904 460 0 0 9 436 1 

Csepel: városközpont XXI. 165 4 576 312 0 0 16 772 2 

Csepel: Csillagt. és Erdőalja XXI. 0 1 926 2 639 0 0 9 776 1 

Budafok: Rózsakert XXII. 0 88 1 340 0 0 2 856 1 
56. táblázat: A budapesti nagyobb panelos lakótelepek hőmérséklet-érzékenysége: az épülettípusok 

lakótelepi aránya alapján 

 

 

 

 

 


